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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 นับแต่พระอาจารย์สุดใจได้เข้ามาอยู่ในวัดป่าบ้านตาด	 ได้มอบตัวเป็นศิษย์ในองค์พ่อแม่ 

ครูจารย์หลวงตามหาบัวแล้วนั้น	ท่านอยู่มาอย่างต่อเนื่องจนวาระสุดท้ายของชีวิต	ไม่ได้เปลี่ยนไป 

อยู่ส�านักอ่ืนอีกเลย	 น่ีแสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นในองค์หลวงตาชนิดฝากเป็นฝากตายไว้จริงๆ	

พร้อมทั้งได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์หลวงตา	 ด้วยการรับใช้ในกิจที่องค์หลวงตา 

ได้มอบให้ท่านท�าได้อย่างเรยีบร้อย	เป็นทีไ่ว้วางใจขององค์หลวงตา	ดงัจะเหน็ได้ว่า	หนังสือธรรมะ

แทบทุกเล่มขององค์หลวงตา	ล้วนได้พระอาจารย์สุดใจเป็นผู้ถอดออกมาจากเทปทั้งสิ้น	จึงนับว่า 

พระอาจารย์สุดใจเป็นผู้ช่วยน�าพาธรรมะที่องค์หลวงตาได้แสดงไว้ให้เข้าถึงชาวพุทธอย่าง 

ส�าคัญยิ่ง	และด้วยความเป็นผู้มักน้อย	สันโดษ	ยินดีในความหลีกเร้น	ไม่คลุกคลี	ท่านจึงเป็นผู้มี

ความสงบเย็นอย่างแท้จริง	ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้มีธรรมนั่นเอง	

	 ในท้ายทีสุ่ดน้ี	จึงมแีต่ความเช่ือมัน่ในคณุธรรมของพระอาจารย์สุดใจ	สมกบัทีอ่งค์หลวงตา	 

ท่านไว้วางใจ	 ได้มอบหน้าที่มากมายไว้ให้พระอาจารย์สุดใจรับไว้	 ดังที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบ 

ดีแล้วนั้น

พระสุธรรม สุธมฺโม

รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ร�าลึกถึงพระอาจารยส์ุดใจ ทนฺตมโน
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อนจิฺจา วต สงฺขารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ

อุปฺปาทวยธมฺมโิน มอีันเกดิขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา

อุปฺปชฺชติฺวา นริุชฺฌนฺติ บังเกดิขึ้นแล้วย่อมดับไป

เตสํ วูปสโม สุโข การปล่อยวางสังขารเหล่านั้นเสยีได้ เป็นความสุขอย่างยิ่ง

	 วันน้ีก็เป็นวันที่จะมีการประชุมเพลิงพระสรีระร่างกายของพระอาจารย์สุดใจ	 ทนฺตมโน	 

พระอาจารย์สดุใจน้ี	ท่านกบัเราเป็นเหมอืนนักศกึษารุน่เดยีวกนั	คอืได้เข้าไปศกึษาและปฏิบตัธิรรม 

ที่วัดป่าบ้านตาดในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 ได้รับอนุญาตจากหลวงตาให้อยู่จ�าพรรษาศึกษากับท่าน	 

ในพรรษาน้ันกม็พีระทีพ่อจะจ�าได้ดงัน้ี	คอืหลวงตา	ท่านเป็นหวัหน้า	เป็นอาจารย์ใหญ่	แล้วรองลงมาก ็

หลวงปู่บุญม	ีถดัน้ันกเ็ป็นหลวงปู่ลี	แล้วกพ็ระอาจารย์อินทร์ถวาย	พระอาจารย์ปัญญา	พระอาจารย์ 

เชอรี	่แล้วกม็พีระบางรปูทีท่่านอยูไ่ม่นาน	จ�าไม่ได้	ต่อจากน้ันกม็พีระอาจารย์เยือ้น	ตอนน้ีท่านกอ็ยูท่ี ่

จังหวัดสุรินทร์	แล้วก็พระอาจารย์สุดใจ	แล้วก็เรา	แล้วก็มีพระที่น้อยกว่าพรรษา	บวชอยู่ชั่วคราว	

ก็ไม่ได้บวชไปนาน	ลาสิกขาไป	จึงจ�าชื่อหน้าตาท่านไม่ได้
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

 นี่คือจ�านวนพระที่ท่านทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านมา	ซึ่งก็เสียไปเกือบจะหมดแล้ว	

เหลือก็มีพระอาจารย์อินทร์ถวาย	พระอาจารย์เชอรี่	ท่านเป็นชาวแคนาดา	มีพรรษาเท่ากับพระอาจารย์

อินทร์ถวาย	มีพระอาจารย์เยื้อนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่	พระอาจารย์สุดใจท่านก็สิ้นไปแล้ว	ก็เรายังอยู่	ยังมี

ลมหายใจอยู่	แต่จะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกัน	

	 พระอาจารย์สุดใจ	ท่านกับเราพรรษาห่างกัน	๒	พรรษา	ท่านแก่กว่า	๒	พรรษา	ท่านเป็นชาว 

สมทุรปราการ	ท่านจึงบวชทีวั่ดอโศการาม	หลงัจากน้ันท่านกข็ึน้อีสานไปอยูก่บัหลวงปู่อ่อน	ญาณสิร	ิทีจั่งหวัด 

อุดรธานี	เหน็ว่าอยู	่๒	พรรษาด้วยกนั	พอพรรษาที	่๓	ท่านกม็าขออยูก่บัหลวงตามหาบวั	ในปี	พ.ศ.	๒๕๑๘	 

จึงได้พบท่านในปีนั้น	และรู้จักมักคุ้นกันดี	เพราะว่ามักจะนั่งติดกันเวลาที่ฉันจังหัน	เพราะพรรษาท่านกับ

เราก็ห่างกันเพียง	๒	พรรษา	แล้วพอดีกุฏิท่านกับเราก็อยู่ตรงกันข้ามกัน	ก็มีโอกาสได้คุยกันบ้าง	เพราะ

ที่นั่นเวลาสรงน�้านี้เราจะไปสรงที่บ่อน�้า	มีบ่อน�้าให้เราอาบกันที่บ่อน�้า	ก็จะเป็นช่วงที่มีโอกาสได้ทักทายได้

คุยกันบ้าง

	 ต า มป ร ะ วั ติ ท ่ า น ก็ จ บ ป ริ ญญ าต รี จ า ก

ธรรมศาสตร์	แล้วจบโทจากนิด้า	ท่านกม็คีวามรูท้างโลก 

มากพอสมควร	ทางภาษา	ท่านจึงเป็นผู้ถอดเทปต่างๆ	 

ของหลวงตามหาบวั	ถอดมาแล้วกต็รวจทาน	ช่วงแรกๆ	 

ก็ส่งไปให้หลวงตาท่านตรวจ	 แต่ต่อมาหลวงตาท่าน 

ก็ไม่ว่าง	 ไม่ค่อยมีเวลาตรวจ	 ท่านก็มีความไว้วางใจใน 

พระอาจารย์สุดใจ	ให้ท่านเป็นผู้ตรวจเอาเอง	แล้วท่าน 

ก็คัดออกมาพิมพ์หนังสือเป็นเล่มๆ	 ส่วนเราก็มีหน้าที่ 

จัดส่งหนังสือ	เวลามีผู้ที่สนใจอยากจะได้หนังสือ	เขียน 

จดหมายมาขอกบัหลวงตา	หลังจากทีห่ลวงตาอ่านเสรจ็	 

ท่านก็จะเขียนข้อความสั้นๆ	ว่า	ให้หนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ 

อย่างละกี่เล่ม	เราก็จัดการห่อแล้วก็ส่งไปทางไปรษณีย์	หนังสือทุกเล่มที่ท่านแจกก็ไม่เก็บสตางค์	แม้แต่ 

ค่าส่งท่านกไ็ม่รบั	บางคนขอหนังสือแล้วกเ็กรงใจ	กส่็งเงนิค่าส่งมาด้วย	ท่านกส่็งกลับไป	เพราะท่านต้องการ 

แจกธรรมทาน	เพราะเห็นคุณค่าของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มีคุณค่าเหนือกว่าราคาทั้งปวง	แล้วจะได้

ไม่เป็นการปิดกั้นส�าหรับผู้ที่ไม่มีฐานะเงินทองที่จะซื้อหนังสือธรรมะมาอ่านได้

พระจุลนายก (หลวงพ่อสุชาต ิอภชิาโต)

วัดญาณสังวรารามวรมหาวหิาร จ.ชลบุรี
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ได้รู้ท่าน	 	 รู้ตัว	ทุกข์ขัง

ได้เห็นท่าน	 นามสุดใจ	อนจิจัง

ได้ยนิท่าน	 บรรยายธรรม	อนัตตา

คตขิองท่าน		 ดแีท้แน่นอน.

ขอความไม่ประมาท	จงมแีก่ทุกท่าน.

หลวงพ่อนพินธ์ อภปิสนฺโน 

เจ้าอาวาสวัดสมเด็จภูเรอืมิ่งเมอืง จ.เลย

คติธรรมร�าลึกพระอาจารยส์ุดใจ
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 หนังสือ	“ทนฺตมโน ผูมี้ใจอดทน”	จัดพมิพ์ขึน้ในโอกาสทีห่ลวงพ่อสุดใจ	ทนฺตมโน	ได้ละขนัธ์ 

ในวันที่	๒๒	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	และพระราชทานเพลิงสรีรสังขารในวันที่	๒๔	พฤษภาคม	 

พ.ศ.	๒๕๖๓	คณะศษิย์จึงได้รวบรวมชีวประวัตแิละเรือ่งราวต่างๆ	ของหลวงพ่อ	ทีอ่งค์ท่านเคยเมตตา 

เล่าให้ฟัง	และได้จดบนัทกึไว้	เน่ืองจากหลวงพ่อพดูน้อยตามปกตนิิสัย	และด้วยความเคารพเทดิทนู

ในองค์หลวงตามหาบัว	ญาณสมปฺนฺโน	ผู้เปรยีบประดจุพ่อแม่ครอูาจารย์ขององค์ท่าน	หลวงพ่อเคย 

ปรารภไว้ว่า	“ไก่ป่าต้องขนัตัวเดียว”	จึงเป็นการยากทีใ่ครจะได้ยนิได้ฟังเรือ่งราวขององค์ท่านโดย 

สมบูรณ์

	 หลวงพ่อสุดใจ	ผู้ปิดทองหลังพระมาตลอดชีวิต	วัตรปฏบัิตทิีไ่ด้ด�าเนินรอยตามองค์หลวงตา 

มาอย่างเคร่งครัด	แม้ในยามที่อาพาธ	การอบรมสั่งสอน	องค์ท่านแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วย

การกระท�า	โดยไม่ต้องพูด	หากผู้ใดจะยึดถือและน�าไปปฏิบัติตาม	ก็จะเป็นมงคลแก่ตนเอง

	 คณะศิษย์ผู้จัดพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือที่ได้จัดพิมพ์ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์และ 

เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับผู้สนใจใคร่ในธรรมไม่มากก็น้อย	 คุณงามความดีที่พึงมีจากการ

จัดพิมพ์หนังสือเล่มน้ี	 คณะศิษย์ขอน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์หลวงพ่อสุดใจ	 ทนฺตมโน	 

ด้วยความเคารพบชูาอย่างทีสุ่ด	หากมส่ิีงใดผิดพลาดโดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์	และเป็นการล่วงเกนิต่อ 

หลวงพ่อโดยมไิด้เจตนา	คณะศษิย์น้อมกราบขอขมาและน้อมรบัผิดแต่ผู้เดยีวด้วยเจตนาบรสุิทธิสุ์ด 

หัวใจ

คณะผู้จัดพิมพ์

๓๐	สิงหาคม	๒๕๖๓

ค �า น �า
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หลวงพอ่สุดใจ ทนฺตมโน
 (ยอดญาครูแห่งบา้นตาด) 

อัฐธิาตุเป็นทองส่องพสิุทธิ์ เหตุถงึจุดแห่งธรรมค�าผุดผ่อง

ฟอกแท่งกายสุจเีป็นสทีอง ช่างน่ามองกระดูกลูกหลวงตา

“สุดใจ” มงคลนามพระงามพร้อม พระยนิยอมเพื่อชาตศิาสนา

พูดและฉันแต่น้อยคอยเวลา อัคคมีาโหมกายวายชวีัน

หทัยแกร่งขาน “ออื” คอืบอกใบ้ พระไม่ใหญ่เกนิกรรมธรรมขันธ์

เมื่อถงึคราวแล้วหนอก็พอกัน มไิหวหวั่นมรณายอดญาครู

โดย ดร.ร้อยแก้ว สายยิ้ม จ.พิษณุโลก
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ส า ร บั ญ

ชีวประวัติ	หลวงพ่อสุดใจ	ทนฺตมโน	 ๑๗

ผู้รักษามรดกธรรมองค์หลวงตา	หลวงพ่อสุดใจ	ทนฺตมโน	 ๘๕

คติธรรมและพระธรรมเทศนา	หลวงพ่อสุดใจ	ทนฺตมโน	 ๑๐๓

หนังสือหลักของใจและพระธรรมเทศนา	หลวงตามหาบัว	ญาณสมฺปนฺโน	 ๑๑๑
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ชี ว ป ร ะ วั ติ

หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
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ช า ติ ภู มิ

	 หลวงพ่อสุดใจ	 ทนฺตมโน	 มีนามเดิมว่า	 สุดใจ	 เชาว์สมุทร	 

เกิดเมื่อวันเสาร์ที่	๑๔	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๘๗	(ปีวอก)	ตรงกับวันแรม	

๑๓	ค�่า	เวลา	๐๘.๐๐	น.	ณ	บ้านเลขที่	๓	หมู่	๔	ต.ปากน�้า	อ.เมือง	

จ.สมุทรปราการ

	 บิดาชื่อ	นายวิง	เชาว์สมุทร	มารดาชื่อ	นางปุ่น	เชาว์สมุทร

	 บดิา-มารดาประกอบอาชีพค้าขาย	หลวงพ่อสุดใจเป็นบตุรคนที	่๖	 

ในจ�านวนพี่น้องทั้งหมด	๗	คน	ดังนี้

	 ๑.	นายวงษ์	เชาว์สมุทร	(ถึงแก่กรรม)

	 ๒.	นางสังวาลย์	ทองก้อน	(ถึงแก่กรรม)

	 ๓.	นางสังเวียน	สุดสาคร	(ถึงแก่กรรม)

	 ๔.	นายวิเชียร	เชาว์สมุทร

	 ๕.	พันจ่าอากาศเอกวิชัย	เชาว์สมุทร	(ถึงแก่กรรม)

	 ๖.	พระสุดใจ	เชาว์สมุทร	

	 ๗.	นางจินดา	วังสตุรค	(ถึงแก่กรรม)

นายวิง เชาว์สมุทร บิดา นางปุ่น เชาว์สมุทร มารดา
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ป ฐ ม วั ย

	 หลวงพ่อสุดใจได้รับการศึกษาในระดับการศึกษาต่างๆ	ดังนี้

	 ระดับประถมศึกษา	 (ป.๑-ป.๔)	 จากโรงเรียนเฉลิมวิทยา	

จ.สมุทรปราการ

	 ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	(ม.๑-ม.๖)	จากโรงเรยีนเรอืนสมทุร

ประชาวิทยาลัย	(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสมุทรปราการ)	

	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (ม.๗-ม.๘)	 จากโรงเรียนสันติ-

ราษฎร์บ�ารุง	๔	กรุงเทพมหานคร

	 ในวัยเยาว์หลวงพ่อมีอุปนิสัยสุภาพ	 เรียบร้อย	 ขยันขันแข็ง	 

ใฝ่ในการศกึษาเล่าเรยีน	ช่วยโยมแม่ท�างาน	จึงเป็นทีร่กัของโยมแม่เป็น

อย่างมาก	นอกจากน้ี	หลังกลับจากโรงเรยีนในยามว่าง	องค์ท่านชอบ 

เล่นกฬีาฟตุบอล	และยังช่วยสอนหนังสือให้กบัเดก็ๆ	แถวบ้าน	จนเดก็ๆ	 

แถวนั้นติดองค์ท่านมาก

	 ด้วยอุปนิสัยใฝ่ในการศกึษา	องค์ท่านมคีวามตัง้ใจทีจ่ะศกึษาต่อ 

ในระดับอุดมศึกษา	 โดยสามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	คณะเศรษฐศาสตร์	จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีในปี	 

พ.ศ.	๒๕๑๐

	 หลังจากน้ันองค์ท่านได้เข้าท�างานอยูท่ีธ่นาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์	(ธ.ก.ส.)	จ.ปทุมธานี	แผนกสินเชื่อ	ท�างานได้ไม่นานก็ได ้

ลาออก	 และกลับไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	 คณะพัฒนาการ 

เศรษฐกจิ	สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์	(นิด้า)	โดยจบการศกึษา

ระดบัปรญิญาโท	เมือ่วันที	่๑	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๑๕	ในครัง้น้ีองค์ท่าน 

ไม่ได้เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบัตร	ซ่ึงในสมยัน้ันหาคนทีจ่บการศกึษา 

ในระดับปริญญาโทได้น้อยมาก หลวงพ่อสุดใจในวัยหนุ่ม
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ขณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ถ่ายภาพคู่กับมารดาในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 หลังจากจบการศกึษาระดบัปรญิญาโทแล้ว	หลวงพ่อได้สอบเข้าท�างานทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย	
ในช่วงทีร่องาน	องค์ท่านมคีวามตัง้ใจทีจ่ะบวชเพือ่ทดแทนคณุบิดา-มารดา	จึงได้เข้าอุปสมบทเมือ่วันที	่๒๕	
มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๑๖	เวลา	๐๗.๑๒	น.	ณ	วัดอโศการาม	จ.สมุทรปราการ	โดยมีพระราชวรคุณ	(หลวงปู่ 
ส�ารอง	คุณวุฑฺโฒ)	ภายหลังได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระเทพโมลี	เป็นพระอุปัชฌาย์	หลวงปู่ทอง	จนฺทสิริ	 
ภายหลังได้เล่ือนสมณศกัดิเ์ป็นพระญาณวิศษิฏ์	เป็นพระกรรมวาจาจารย์	และหลวงปูป่ิ่น	ตนฺตธิมโฺม	ภายหลัง 

ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูนันทปัญญาคุณ	เป็นพระอนุสาวนาจารย์

อุ ป ส ม บ ท

พระเทพโมลี (หลวงปู่ส�ารอง คุณวุฑฺโฒ)
พระอุปัชฌาย์

พระญาณวิศิษฏ์ (หลวงปู่ทอง จนฺทสิริ)
พระกรรมวาจาจารย์

หนังสือสุทธิหลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน

หลวงปู่ปิ่น ตนฺติธมฺโม
พระอนุสาวนาจารย์
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	 ช่วงแรกทีอ่ยูวั่ดอโศการาม	ทีวั่ดจะมข้ีอวัตรให้พระทกุรปูมาน่ังรวมกนัในช่วงค�า่เพือ่ไหว้พระสวดมนต์ 
และน่ังภาวนาที่ศาลา	 ระหว่างน่ังภาวนาก็จะมีการเปิดพระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ให้ฟังไปด้วย	 
มวัีนหน่ึงองค์ท่านน่ังภาวนาไปจนเกดิทกุขเวทนาแทบจะทนไม่ไหว	แต่องค์ท่านกไ็ด้พยายามใช้ความอดทน 
และสติปัญญาต่อสู้กบัทกุขเวทนาน้ันจนสุดก�าลัง	ท้ายทีสุ่ดจิตขององค์ท่านได้รวมลงสู่ความสงบเป็นสมาธ	ิ 
ปรากฏว่าทกุขเวทนาน้ันได้หายไป	ท�าให้องค์ท่านเหน็ความอัศจรรย์ในจิตเป็นครัง้แรก	บังเกดิความเชือ่ความ 
เล่ือมใสในพระพทุธศาสนาขึน้มาทนัท	ีองค์ท่านจึงตดัสินใจไม่ลาสิกขา	และได้อยูจ่�าพรรษาแรกทีวั่ดอโศการาม 
แห่งนี้

	 หลังจากออกพรรษาแล้ว	 หลวงพ่อต้องการเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะอบรมส่ังสอนด้าน
จิตตภาวนา	เน่ืองจากในระหว่างจ�าพรรษาทีวั่ดอโศการามน้ัน	หลวงพ่อเคยได้อ่านและฟังพระธรรมเทศนา 
ขององค์หลวงตามหาบัว	ญาณสมปฺนฺโน	วัดป่าบ้านตาด	หลวงพ่อเล่าว่า	พระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาน้ัน	 
สามารถแก้ปัญหาด้านจิตตภาวนาภายในใจให้องค์ท่านได้	 องค์ท่านจึงตัดสินใจที่จะมาขออยู่ศึกษาอบรม
ด้านจติตภาวนากบัองค์หลวงตาทีวั่ดป่าบ้านตาด	โดยทางวัดอโศการามได้ท�าจดหมายฝากตวัเพือ่จะน�ามา 
ถวายให้องค์หลวงตาด้วย	

	 เมือ่องค์ท่านเดนิทางมาถงึวัดป่าบ้านตาด	และได้พบองค์หลวงตาแล้ว		องค์หลวงตาได้พดูดกัขึน้มาว่า	 
“พระบางองค์ทีอ่ยากมาอยูก่บัเรา แล้วให้คนเขยีนจดหมายฝากตวัมากม็”ี พอหลวงพ่อได้ยนิเช่นน้ัน	องค์ท่าน 
จึงไม่กล้าน�าจดหมายฉบบัน้ันถวายแก่องค์หลวงตา	และเปล่ียนความตัง้ใจไปอยูศ่กึษาอบรมกบัหลวงปู่อ่อน	 
ญาณสิริ	ที่วัดป่านิโครธาราม	จ.อุดรธานี	แทนในพรรษาที่สอง

วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หลวงปู่อ่อน าณสิริ

หลวงตามหาบัว าณสมฺปนฺโน
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หลวงปู่อ่อน าณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 หลวงพ่อเล่าว่า	ก่อนเข้าพรรษา	บนัไดกฏุขิององค์ท่านช�ารดุ	จึงได้ขอให้พระมาช่วยซ่อมให้โดยไม่ได้ 

กราบเรียนให้หลวงปู่ทราบ	พอขึ้นประชุมพระ	หลังจากที่องค์หลวงปู่อ่อนเทศน์อบรมจบลง	องค์หลวงปู่ 

ได้ปรารภถงึเรือ่งการซ่อมบันไดข้ึนมา	ท�าให้หลวงพ่อเกดิความเคารพเล่ือมใสในองค์หลวงปูอ่่อนเพิม่ขึน้เป็น 

อย่างยิ่ง

หลวงปู่ อ่อน ญาณสิริ 
รู้วาระจิตของหลวงพอ่

รูปเหมือนองค์หลวงปู่อ่อน าณสิริ ในเจดีย์พิพิธภัณฑ์ 
ณ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี
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หลวงตามหาบัว าณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 หลวงพ่อสุดใจมาอยู่ศึกษาอบรมกับองค์หลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดในพรรษาที่	๓	เมื่อวันที่	

๒๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๑๗	จากนั้นองค์ท่านก็ได้อยู่จ�าพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดเรื่อยมา	

	 เมือ่ได้มาอยูก่บัองค์หลวงตาสมความตัง้ใจ	องค์ท่านกเ็ร่งท�าความเพยีร	การภาวนากร็ดุหน้าไปโดย 

ล�าดบั	เพราะในสมยัน้ันองค์หลวงตามหาบัวท่านรบัพระไว้จ�านวนไม่มาก	อย่างมากกไ็ม่เกนิ	๑๘	องค์	ท�าให้

องค์ท่านสามารถดูแลพระเณรได้อย่างทั่วถึง	องค์หลวงตาจะเข้มงวดกวดขันกับพระ	ด้วยการเดินตรวจ 

ตามกุฏิพระเป็นประจ�า	และมีการเรียกประชุมอบรมพระเณรอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้อุบายและก�าลังใจใน 

การภาวนา	ท�าให้ต่างองค์ต่างภาวนากันอย่างจริงๆ	จังๆ	นอกจากนี้องค์หลวงตาท่านจะสงวนพระไว้เพื่อ 

ให้ท�าความเพยีรภาวนาอย่างเดยีว	โดยจะไม่ให้พระรบักจินิมนต์	เว้นไว้แต่มคีวามจ�าเป็น	และจะไม่ให้พระ 

ออกมาเกี่ยวข้องกับญาติโยมมากนัก	

	 หลวงพ่อเล่าว่า	การภาวนาขององค์ท่านตอนนั้นก้าวหน้า	เห็นความอัศจรรย์ไปโดยล�าดับ

พอ่แมค่รูอาจารย ์
องคห์ลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

ศาลาวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
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	 หลวงพ่อสุดใจได้รบัความไว้วางใจจากองค์หลวงตาให้เป็นผู้ถอด	พมิพ์	และตรวจทานพระธรรมเทศนา 

เพื่อรวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือแจกบุคคลทั่วไปที่สนใจ	โดยในสมัยนั้นองค์ท่านเล่าว่า	องค์หลวงตามอบ 

เครือ่งพมิพ์ดดีไว้โดยเฉพาะแก่องค์ท่าน	ในสมยัน้ันยงัไม่มคีอมพวิเตอร์และไม่มโีต๊ะส�าหรบัน่ังพมิพ์	หลวงพ่อ 

จะใช้วิธีนั่งขัดสมาธิพิมพ์กับพื้น	

	 กณัฑ์เทศน์อบรมพระและฆราวาส	หลวงพ่อจะเป็นคนถอดจากเทปและพมิพ์ด้วยเครือ่งพมิพ์ดดีก่อนที ่

จะพมิพ์ออกมาเป็นหนังสือต่อมา	อาจจะกล่าวได้ว่ากณัฑ์เทศน์ขององค์หลวงตาเกอืบทัง้หมด	ต้องผ่านการ 

ตรวจทานจากหลวงพ่อ	

	 ดงัทีอ่งค์หลวงตาเคยปรารภถงึหลวงพ่อไว้ว่า “อย่างเราเทศน์ทางน้ี ไปทางนู้นก็ให้ท่านสดุใจตรวจ 

อีกทีหน่ึง เพราะท่านสดุใจรู้เรือ่งของเราดี การพดูการจาแง่หนักเบา ท่านสดุใจเข้าใจเร่ืองของเรา เพราะ 

เป็นพระปฏบิติัด้วยกัน ถ้าภาคปรยัิติกับปฏบิติัไปตรวจกันไม่ได้เรือ่ง ภาคปริยัติไปอย่างนึง ภาคปฏบิติั

ไปอย่างนึง ถ้าเป็นภาคปฏิบัติตรวจภาคปฏิบัติเข้าใจทันที”

งานทีห่ลวงตาไวใ้จ
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

การตรวจทานกัณฑ์เทศน์ขององค์หลวงตามหาบัวโดยหลวงพ่อสุดใจ
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การตรวจทานกัณฑ์เทศน์ขององค์หลวงตามหาบัวโดยหลวงพ่อสุดใจ
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

การตรวจทานกัณฑ์เทศน์ขององค์หลวงตามหาบัวโดยหลวงพ่อสุดใจ
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การตรวจทานกัณฑ์เทศน์ขององค์หลวงตามหาบัวโดยหลวงพ่อสุดใจ
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

การตรวจทานกัณฑ์เทศน์ขององค์หลวงตามหาบัวโดยหลวงพ่อสุดใจ
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การตรวจทานกัณฑ์เทศน์ขององค์หลวงตามหาบัวโดยหลวงพ่อสุดใจ
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

การตรวจทานกัณฑ์เทศน์ขององค์หลวงตามหาบัวโดยหลวงพ่อสุดใจ
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การตรวจทานกัณฑ์เทศน์ขององค์หลวงตามหาบัวโดยหลวงพ่อสุดใจ
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หลวงปู่ค�าตัน ติธมฺโม

	 หลวงปูค่�าตนัเคยมาพ�านักทีวั่ดป่าบ้านตาด	หลวงพ่อได้มโีอกาสไปสนทนาธรรมกบัหลวงปู	่องค์ท่าน 

จึงเมตตาชวนให้ไปพักภาวนาด้วยกันที่วัดป่าดานศรีส�าราญ	จ.หนองคาย	ในคราวนั้นหลวงพ่อได้กราบลา

องค์หลวงตาไปพักภาวนาอยู่กับหลวงปู่นาน	๑	เดือน	หลวงปู่ได้เมตตาให้คนสร้างกุฏิให้หลวงพ่อ	โดยใน

ขณะนั้นมีเพียงหลวงปู่กับหลวงพ่ออยู่กันเพียง	๒	องค์

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๔	หลวงพ่อเคยไปพกัภาวนาอยูวั่ดป่าหนองไผ่	จ.สกลนคร	และได้ล้มป่วยเป็นมาลาเรยี 

ขึ้นสมองที่นี่	ใช้เวลารักษานาน	๖	เดือน	กว่าจะหายกลับมาเป็นปกติ

	 หลังจากนั้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 หลวงพ่อได้กราบลาองค์หลวงตากลับไปภาวนากับหลวงปู่ค�าตัน 

อีกครั้ง	ในครั้งนี้ได้พักภาวนาเป็นเวลา	๔	เดือน	โดยในครั้งนี้	องค์หลวงตาได้ให้คนไปตามหลวงพ่อกลับ

วัดป่าบ้านตาดด้วย	

หลวงปู่ ค�าตัน ฐิตธมฺโม
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 ความตั้งใจเดิมของหลวงพ่อ	ตั้งใจว่าจะอยู่ศึกษาอบรมกับองค์หลวงตาเพียง	๓	ปี	แล้วจะออกไป 

ภาวนากับหลวงปู่ค�าตัน	

	 ดงัน้ันเมือ่ช่วยงานองค์หลวงตาถอดกณัฑ์เทศน์	พมิพ์หนังสือต่างๆ	เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	ตัง้ใจทีจ่ะ

ออกไปภาวนากับหลวงปู	่ทา่นจงึเก็บข้าวของต่างๆ	เตรยีมจะขึน้ไปกราบลาองค์หลวงตา	ยงัไมท่ันที่จะได้ 

กราบเรียนอะไร	องค์หลวงตาก็ปรารภขึ้นมาว่า	“พระที่มาอยู่ศึกษาอบรมกับเรา พอได้เรื่องได้ราวแล้ว 

ก็พากันออกไป เหลือแต่พระเล็กพระน้อยที่ไม่รู้ประสีประสาอะไร จะหาใครมาใช้ก็ไม่มี” หลวงพ่อจึง

ไม่ได้กราบลาองค์หลวงตาเพื่อที่จะขอออกไปภาวนาตามความตั้งใจ	

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	หลวงพ่อเคยขอโอกาสกราบลาองค์หลวงตาออกไปภาวนาทีวั่ดถ�า้วิมานเจีย	จ.กาฬสินธุ์	 

เมือ่ท่านกลับมาแล้ว	องค์หลวงตาได้ปรารภว่า	“เราไม่เคยท�าอย่างนีเ้วลาอยู่กับครูบาอาจารย์” เน่ืองจาก

ในระยะนั้นที่วัดมีการยกศาลา	ตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อก็ไม่ได้ออกไปวิเวกที่ไหนอีกเลยจนถึงปัจจุบัน
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 เริ่มมีการจัดท�าเว็บไซต์หลวงตา	 ช่ือว่า	 www.luangta.com	 ซ่ึงรวบรวม 

พระธรรมเทศนาทีอ่งค์หลวงตาแสดงไว้	และหนังสือธรรมะต่างๆ	ขององค์ท่าน		โดยผู้ต้องการจัดพมิพ์หนังสือ 

เพือ่แจกเป็นธรรมทาน	สามารถทีจ่ะดาวน์โหลดกณัฑ์เทศน์ขององค์หลวงตาได้จากเว็บไซต์น้ีเลย	ท�าให้การ 

เผยแผ่ธรรมะขององค์หลวงตาเป็นไปได้อย่างกว้างขวางยิง่ขึน้	ในการน้ีหลวงพ่อเป็นก�าลังส�าคญัในส่วนที ่

เกีย่วกบักณัฑ์เทศน์และหนังสือขององค์หลวงตาทีน่�าลงในเว็บไซต์	โดยองค์ท่านจะเป็นคนตรวจทาน	และ

ตั้งชื่อกัณฑ์เทศน์เอง	

เจ้าอาวาสวัดป่าบา้นตาด

เว็บไซต์องค์หลวงตามหาบัว www.luangta.com
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		 นอกจากงานที่เกี่ยวกับกัณฑ์เทศน์ขององค์หลวงตาแล้ว	 หลวงพ่อยังได้รับความไว้วางใจจาก 

องค์หลวงตา	ให้ช่วยดแูลพระเณร	ตลอดถงึญาตโิยมทีม่าปฏบิตัธิรรมภายในวัด	ในระยะทีอ่งค์หลวงตาออก

มาช่วยชาต	ิพระเณรและญาติโยมที่มาอยูศ่ึกษาอบรมก็มีจ�านวนมากขึน้	ดังนัน้เรื่องราวตา่งๆ	ที่องคท์า่น 

ต้องมาเกี่ยวข้องกับผู้คนจึงมากขึ้นตามไปด้วย
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 หลวงพ่อเป็นคตติวัอย่างอันดงีามในเรือ่งความสุขุม	อ่อนน้อมถ่อมตน		สมถะ	เรยีบง่าย	ประหยดั

มธัยสัถ์		แต่กม็คีวามเดด็เดีย่วอาจหาญสมกบัทีอ่งค์หลวงตาให้ความไว้วางใจ		ดงัเช่นเหตกุารณ์ในวันที	่๓๐	 

ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	เวลาราวต	ี๑	เศษ	ณ	โรงพยาบาลศริริาช	ขณะทีห่ลวงพ่อและพระอุปัฏฐากก�าลังนวดเส้น 

ถวายองค์หลวงตา	องค์หลวงตาได้มองและจับมือหลวงพ่อและปรารภขึ้นว่า “มือของครูอาจารย์กับมือ 

ลูกศิษย์ลูกหา ญาติมิตรเพื่อนฝูง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใช้แทนกันได้ ไว้ใจกันได้ ตายใจกันได้”

หลวงพ่อสุดใจขณะติดตามองค์หลวงตามหาบัวเดินทางมารักษาอาการอาพาธ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ
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ฟันที่องค์หลวงตามหาบัวฝากหลวงพ่อสุดใจไว้
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กระดูกนิ้วเท้าข้างซ้ายที่องค์หลวงตามหาบัวฝากหลวงพ่อสุดใจไว้
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	 วันที่	๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๔๓	ขณะที่องค์หลวงตาอายุได้	๘๗	ปี	องค์ท่านได้เขียนพินัยกรรมไว้	 

ข้อความในพินัยกรรมนั้น	องค์ท่านได้แต่งตั้งให้หลวงพ่อสุดใจ	ทนฺตมโน	เป็นผู้จัดการมรดก

	 หลังจากทีอ่งค์หลวงตาได้เข้าสู่อนุปาทเิสสนิพพานในวันที	่๓๐	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	แล้ว	ทางวัดป่า- 

บ้านตาดจึงได้มีการแต่งตั้งหลวงพ่อสุดใจเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดองค์ที่	 ๒	 ต่อจากองค์หลวงตา	

เมื่อวันที่	๖	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔

พินัยกรรมขององค์หลวงตามหาบัว าณสมฺปนฺโน
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ใบตราตั้งต�าแหน่งเจ้าอาวาส วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จ.อุดรธานี
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งานพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร
องค์หลวงตามหาบัว าณสมฺปนฺโน
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 เมือ่หลวงพ่อมารบัต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดแล้ว	ภารกจิต่างๆ	ทีอ่งค์หลวงตาเคยด�าเนินไว้	 

เช่น	มลูนิธเิสียงธรรมเพือ่ประชาชน	และการบรหิารจัดการต่างๆ	ภายในวัดป่าบ้านตาด	หลวงพ่อกไ็ด้เข้ามา 

บรหิารดูแลแทนอย่างเตม็ที	่และต่อมากม็งีานใหม่เพิม่ขึน้คอืงานก่อสร้างพพิธิภณัฑ์ธรรมเจดย์ี	ถงึแม้ท่าน 

จะอาพาธด้วยโรคพาร์กินสัน	ท�าให้ธาตุขันธ์ไม่ค่อยแข็งแรงและอ่อนก�าลังลง	แต่องค์ท่านก็ไม่เคยแสดง

ความอ่อนแอให้เห็น	ท่านยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษามรดกธรรมต่างๆ	ขององค์หลวงตาไว้อย่างสุดก�าลัง

ความสามารถ

สถานีวิทยุและโทรทัศน์ มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
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หลวงพ่อสุดใจอุ้มบาตรหลวงตามหาบัวเดินรับบิณฑบาตตั้งแต่เมื่อครั้งองค์หลวงตายังครองธาตุขันธ์ 
จวบจนองค์หลวงตาละขันธ์จากไปแล้ว หลวงพ่อสุดใจก็ยังคงอุ้มบาตรองค์หลวงตาเดินรับบิณฑบาตจนถึงวาระสุดท้ายขององค์ท่าน
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 หลวงพ่อสุดใจเป็นผู้รกัษาปฏปิทา	ตลอดถงึข้อวัตรต่างๆ	ทีอ่งค์หลวงตาเคยพาด�าเนินมาโดยตลอด	

นับตัง้แต่วันทีอ่งค์ท่านมารบัต�าแหน่งเจ้าอาวาส	จนถงึวันทีจ่ากไป	ส่ิงทีพ่ระเณรและญาตโิยมจะเหน็จนคุน้ตา 

แม้ในยามทีอ่าพาธ	กค็อืการรกัษาข้อวัตร	ปัดกวาด	ถศูาลา	ตลอดจนถงึการออกรบับณิฑบาต	แม้ธาตขัุนธ์ 

จะไม่เอื้ออ�านวยก็ตาม	

	 ลูกศิษย์เคยกราบขอเมตตาหลายครั้งให้องค์ท่านใช้รถวีลแชร์ออกรับบิณฑบาตแทนการเดิน	 

เพือ่ถนอมธาตขุนัธ์ไว้นานๆ	แต่องค์ท่านกป็ฏเิสธ	หลวงพ่อไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้เหน็เลยแม้แต่น้อย	 

มแีต่ความเข้มแขง็	เดด็เดีย่ว	สมกบัทีอ่งค์หลวงตาเน้นอบรมพระเณรเสมอในเรือ่งน้ี	ซ่ึงหลวงพ่อกไ็ด้ด�าเนิน 

รอยตามและเป็นคติตัวอย่างที่ดี

ตามรอยปฏิปทาองคห์ลวงตา
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
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พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) กับหลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน

หลวงปู่บุญมี ปริปุณฺโณ กับหลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน

หลวงปู่ลี กุสลธโร กับหลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หลวงปู่ปัญญาวัฑโฒ กับหลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน

หลวงปู่อุ่นหล้า ติธมฺโม กับหลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก หลวงพ่อสุธรรม สุธมฺโม หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
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	 หลวงพ่อสุดใจเริม่อาพาธด้วยโรคพาร์กนิสัน	และเข้ารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครัง้แรก	 

เมือ่วันที	่๒	กนัยายน	พ.ศ.	๒๕๕๒	โดยมศีาสตราจารย์นายแพทย์รุง่โรจน์	พทิยศริ	ิเป็นแพทย์ประจ�าองค์ท่าน	 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 หลวงพ่อต้องใช้ความพยายามรักษาประคับประคองธาตุขันธ์มาโดยตลอด	 

เนื่องจากโรคพาร์กินสันท�าให้องค์ท่านมีปัญหาในการทรงตัว	การเดิน	การเคลื่อนไหว	ตลอดถึงการพูด	 

เสียงพูดที่เบา	และบางครั้งไม่มีเสียง	จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ท�าให้องค์ท่านไม่ค่อยพูด	การรักษาอาการโรคนี้	 

แพทย์แนะน�าว่าจะต้องมกีารฉันยาเป็นประจ�าทกุวัน	และต้องมกีารท�ากายภาพบ�าบดัร่วมด้วย	ดงัน้ันจึงมี 

นักกายภาพบ�าบัดที่ทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีส่งมาท�ากายภาพถวายหลวงพ่อเป็นประจ�าทุกอาทิตย์

	 นอกเหนือจากโรคพาร์กินสันแล้ว	 หลวงพ่อยังมีโรคล้ินหัวใจรั่ว	 แพทย์ประจ�าองค์ท่านที่รักษาคือ	 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วสันต์	อุทยัเฉลิม	การรกัษาโรคล้ินหวัใจรัว่ซ่ึงเกดิจากการเส่ือมสภาพของอวัยวะ	 

ตามอายุขัย	จึงรักษาโดยการฉันยาเป็นประจ�า	และตรวจร่างกายตามแพทย์นัด

	 การดแูลธาตขุนัธ์ของหลวงพ่อซ่ึงต้องดแูลปฏบัิตอิย่างใกล้ชดิไปตามสมมตุ	ิเพือ่ให้องค์ท่านสามารถ 

ประคองธาตขุนัธ์ไปได้อย่างดทีีสุ่ด	ส่วนธรรมภายในทีอ่งค์ท่านใช้คอืธรรมโอสถ	ซ่ึงเป็นเครือ่งประสานด้วย 

องค์ท่านเองน้ัน	มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ทีท่�าให้สามารถควบคมุอาการของโรคให้เป็นปกต	ิสามารถทีจ่ะปฏบิตัิ 

ศาสนกิจต่างๆ	ไปได้ด้วยดี

	 ในช่วงที่หลวงพ่อยังครองธาตุขันธ์	 องค์ท่านจะเข้ารับการตรวจรักษาธาตุขันธ์จากแพทย์ประจ�า 

องค์เป็นประจ�าสม�่าเสมอ	โดยได้รับการดูแลรักษาเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ของ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	คณะศิษย์ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง	ไว้	ณ	ที่นี้

	 นอกจากคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ที่ช่วยดูแลองค์หลวงพ่อแล้ว	 ยังมีท่านเจ้าคุณวีระ	 (วีระ	 อภิวีโร)	 

วัดบวรนิเวศวิหาร	ทีค่อยดแูลเอาใจใส่	ตลอดถงึให้ค�าปรกึษาแนะน�า

ตลอดมา	 ในระหว่างที่หลวงพ่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 จนถึงวันที่ท่านละขันธ์จากไป	 

ท่านเจ้าคณุฯ	จะมากราบเยีย่มหลวงพ่อเกอืบทกุครัง้	และคอยอ�านวย 

ความสะดวกทุกอย่าง	ท�าให้หลวงพ่อได้รับการรักษาพยาบาลอย่าง

ดีที่สุด	คณะศิษย์กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง	ไว้	ณ	ที่นี้

บันทึกการอาพาธ

หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน กับท่านเจ้าคุณวีระ (วีระ อภิวีโร)



61

หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน ขณะรักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ
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	 หลวงพ่อสุดใจได้ด�าเนินรอยตามปฏปิทาองค์หลวงตาเกีย่วกบัการสงเคราะห์โลกในด้านต่างๆ	เช่น	 

โรงพยาบาล	สถานที่ราชการ	และวัดต่างๆ	ที่มาขอความเมตตาจากองค์ท่าน	ดังรายการต่อไปนี้

๑. โรงพยาบาล

	 -	โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม	บริจาคเครื่องมือตา	มูลค่า	๑,๑๐๐,๐๐๐	บาท

	 -	โรงพยาบาลขอนแก่น	บริจาครถรับส่งผู้ป่วย	มูลค่า	๔๐๐,๐๐๐	บาท

	 -	มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น	พระภิกษุอาพาธ	มูลค่า	๑๕๐,๐๐๐	บาท

	 -	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ตึกพระภิกษุสงฆ์อาพาธ	มูลค่า	๑,๒๒๘,๙๒๐	บาท

การสงเคราะห์โลก
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
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๒. สถานที่ราชการ

	 -	อาคารอเนกประสงค์	“ญาณสัมปันโนนุสรณ์”	กองพันทหารอากาศโยธิน	กองบิน	๒๓	มูลค่า	

๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท

	 -	กลุ่มงานจราจรต�ารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี	มูลค่า	๑,๔๐๐,๐๐๐	บาท

	 -	ศูนย์วิทยุร่มโพธิ์ทอง	สภ.อ.เมืองอุดรธานี	มูลค่า	๒๐๔,๕๘๘	บาท

	 -	ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยุ	๑๙๑	สภ.อ.เมืองอุดรธานี	มูลค่า	๙๐๐,๐๐๐	บาท

	 -	ต�ารวจรถไฟ	มูลค่า	๒๐๐,๐๐๐	บาท

	 -	ซ่อมแซมโรงอาหารกองบิน	๒๓	มูลค่า	๗๐๐,๐๐๐	บาท

	 -	สปก.	สถานีต�ารวจชุมชนบ้านตาด	มูลค่า	๑,๕๐๐,๐๐๐	บาท

	 -	โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์	มูลค่า	๑,๑๕๐,๐๐๐	บาท

๓. วัดต่างๆ

	 -	วัดโพธิสมภรณ์	มูลค่า	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท

	 -	วัดป่าจงเจริญญาณสมฺปนฺโน	จ.เชียงราย	มูลค่า	๕๐๐,๐๐๐	บาท

	 -	วัดป่าเป้า	จ.เชียงใหม่	มูลค่า	๑๐๐,๐๐๐	บาท

	 -	อนุสรณ์สถานชาติภูมิองค์หลวงตา	มูลค่า	๑,๓๗๖,๒๗๔	บาท

	 -	เจดีย์ศรีพระธรรมวิสุทธิมงคล	(วัดป่าดอยลับงา)	มูลค่า	๓๐๐,๐๐๐	บาท

	 -	ศาลาวัดป่าชุมชนโคกใหญ่	จ.ขอนแก่น	มูลค่า	๑๐๐,๐๐๐	บาท
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 ก่อนทีห่ลวงพ่อจะละขนัธ์ไม่นาน	ทัว่โลกประสบกบัโรคไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่	(โควิด-๑๙)	ระบาด	 

แม้แต่ในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบ	จึงท�าให้โรงพยาบาลต่างๆ	ประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทาง 

การแพทย์ทีจ่ะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคระบาดน้ี	ด้วยเหตน้ีุ	องค์ท่านจึงได้เมตตาให้ความช่วยเหลือ 

โรงพยาบาลต่างๆ	ดังต่อไปนี้

	 -	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	บริจาคเงินจ�านวน	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

	 	 มอบชุด	PPE	จ�านวน	๒,๐๐๐	ชุด

	 -	 โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี	มอบชุด	PPE	จ�านวน	๑๐๐	ชุด	

	 	 มอบชุด	Isolating	gown	จ�านวน	๑,๐๐๐	ชุด

ช่วงโรคโควิด-๑๙ ระบาดในประเทศไทย 
หลวงพ่อสุดใจเมตตาบริจาคปััจจัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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ช่วงโรคโควิด-๑๙ ระบาดในประเทศไทย 
หลวงพ่อสุดใจเมตตาบริจาคปััจจัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 หลวงพ่อสุดใจมต้ีนไม้ชนิดหน่ึงทีอ่งค์ท่านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก	น่ันคอืต้นตะโก	ซ่ึงหลวงพ่อ 

น�ามาปลูกไว้อยู่ข้างทางจงกรมบริเวณกุฏิขององค์ท่าน	หลวงพ่อเก็บพันธุ์ของต้นตะโกน�ามาจากบ้านเกิด

ขององค์ท่านทีส่มทุรปราการ	น�ามาเพาะพนัธ์ุ	รดน�า้	ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก	องค์ท่านมกัจะปรารภ 

ถึงต้นตะโกให้ลูกศิษย์ฟังอยู่เสมอๆ	และบางครั้งก็พาไปเยี่ยมชมต้นตะโก

	 ต้นตะโกเป็นไม้ยนืต้น	และให้ผล	สามารถรบัประทานได้	องค์ท่านเล่าว่าลูกตะโกเกบ็ไว้ให้สัตว์ทีอ่ยู่ 

บริเวณนั้นกินเป็นอาหาร	

	 หลวงพ่อได้เพาะพันธุ์ต้นตะโกไว้เป็นจ�านวนมาก	เพื่อจะให้น�าไปปลูกบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์	 

องค์ท่านให้ความสนใจออกไปตรวจดอูยูบ่่อยๆ	ในวันทีอ่งค์ท่านจะละขนัธ์จากไป	หลังจากฉันเสรจ็และกลับ 

จากศาลา	หลวงพ่อก็ยังได้เดินไปดูต้นตะโกนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะกลับขึ้นพักบนกุฏิ

ตน้ไมข้องหลวงพอ่

ต้นตะโกที่หลวงพ่อให้ลูกศิษย์เพาะพันธุ์ไว้
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 วันที	่๒๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	เวลาประมาณ	๑๗.๐๐	น.	ก่อนทีห่ลวงพ่อจะละขนัธ์เพยีงวันเดียว	 

มโียมส่งแผ่นเงนิเพือ่จะให้องค์ท่านเมตตาอธษิฐานจิตเพือ่น�าไปหล่อพระพทุธรปู	พอกราบเรยีนองค์ท่านให้

รับทราบ	หลวงพ่อตอบกลับมาทันทีว่า “เราไม่เคยท�า บอกเขาไปว่าเราสนใจแต่ความพ้นทุกข์” จึงเป็น 

โอวาทธรรมครัง้สุดท้ายทีห่ลวงพ่อได้ปรารภไว้ให้เป็นข้อคดิส�าหรบันักปฏบัิตทิัง้หลาย	และเป็นการตอกย�า้ถงึ 

วัตรปฏิบัติของท่านที่ได้ด�าเนินมาตลอดในเพศบรรพชิตด้วยความสง่างาม

	 วันที่	๒๒	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	เวลา	๑๓.๓๗	น.	เกิดเหตุไฟไหม้กุฏิหลวงพ่อ	แม้พระเณรและ 

ญาตโิยมจะพยายามช่วยกนัดบัไฟอย่างสุดก�าลังแล้ว	แต่ไฟทีลุ่กโหมอย่างรนุแรง	ประกอบกบัอากาศทีร้่อน

และกฏุเิป็นไม้ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงอย่างด	ีในเวลาเพยีงไม่นาน	ไฟกไ็ด้ลุกลามเข้าไปถงึในห้องพกัขององค์ท่าน	 

พระได้พยายามช่วยกนัตดัเหล็กดดับรเิวณหน้าต่างห้องพกัเพือ่จะน�าร่างหลวงพ่อออกมา	และได้รบีน�าส่งไปที ่

โรงพยาบาล	แต่ไปได้เพยีงระหว่างทาง	หลวงพ่อกไ็ด้ละขนัธ์จากไป	จากน้ันจึงได้น�าสรรีสังขารขององค์ท่าน 

กลับมาวัดป่าบ้านตาด

 หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน ได้เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน ขณะอายุได้ ๗๖ ปี พรรษา ๔๖

 ศิษย์ขอน้อมกราบบูชาวิสุทธิธรรมของหลวงพ่อสุดใจ	ผู้เป็นนักรบธรรม	ได้แสดงความเด็ดเดี่ยว	 

กล้าหาญ	ไม่หวั่นไหวแม้ก�าลังเผชิญหน้ากับความตาย	สมกับที่องค์ท่านได้เคยเมตตาสั่งสอนลูกศิษย์ไว้ว่า	 

“ให้หม่ันท�าความดีเอาไว้เร่ือยๆ เป็นนิสยั เม่ือถึงวนัสดุท้ายของชวีติ เราก็จะไม่กลวัตาย เพราะเรารูแ้ล้วว่า 

เมื่อตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหน เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตาย”

ปัจฉิมโอวาท
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สรีรสังขารของหลวงพ่อสุดใจได้ตั้งบ�าเพ็ญกุศลอยู่ที่ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด	และมติของคณะสงฆ ์

ได้ก�าหนดวันพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร	ในวันที่	๒๔	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 วันที่	๒๔	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	เวลา	๑๕.๓๐	น.	สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- 

วลัยลกัษณ์	อัครราชกมุาร	ีกรมพระศรสีวางควัฒน	วรขตัยิราชนาร	ีโปรดให้นายชวัช	อรรถยกุต	ิรองประธาน 

สถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์	ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์	เป็นผู้แทนพระองค์ในพธิพีระราชทานเพลิงสรรีสังขารศพ	หลวงพ่อ 

สุดใจ	ทนฺตมโน	อดีตเจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ	(วัดป่าบ้านตาด)	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	ณ	วัดเกษรศีลคุณ

	 ในการน้ีนายชวัช	อรรถยกุต	ิผู้แทนพระองค์	ขึน้ยงัจิตกาธาน	ทอดผ้าไตรพระราชทาน	สมเดจ็พระเจ้า- 

น้องนางเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกมุาร	ีกรมพระศรสีวางควัฒน	วรขตัยิราชนาร	ีจ�านวน	๕	ไตร	 

ถวายพระเถระผู้ใหญ่	ประกอบด้วย	พระเทพสารเมธ	ีรกัษาการเจ้าคณะภาค	๘	ประธานฝ่ายสงฆ์,	พระราช- 

รตันาลงกรณ์	วัดโพธิช์ยั	จ.หนองคาย,	พระราชวิสุทธมิณุ	ีวัดเขาศาลาอตลุฐานะจาโร	จ.สุรนิทร์,	พระราชโกศล	 

วัดโพธิสมภรณ์	จ.อุดรธานี	และพระโสภณพุทธิธาดา	วัดศรีนคราราม	จ.อุดรธานี

งานพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร
หลวงพอ่สุดใจ ทนฺตมโน
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ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีรสังขารหลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
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หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม

หลวงปู่เสถียร คุณวโร หลวงปู่สวาท ปฺาธโร

หลวงปู่อินตอง สุภวโร

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก หลวงปู่ไม อินฺทสิริ
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หลวงปู่คลาด ครุธมฺโม

หลวงตาสมหมาย อตฺตมโน

หลวงพ่อบุญมี ธมฺมรโต

หลวงพ่อเติมศักดิ์ ยุตฺตธมฺโม

หลวงพ่อสุชิน ปริปุณฺโณ

หลวงพ่อนิพนธ์ อภิปสนฺโน

หลวงพ่อบุญทัน ติสีโล

หลวงปู่บุญหลั่น กนฺโตภาโส

หลวงพ่อมานะ เทวธมฺโม
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วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 (ท้ายเทศน์).....เพราะฉะนั้นปัญญานี้แล	จะเป็นเครื่องมือกรุยทางแผ้วถางทางให้พวกเราเดินไปได้	 

เดินไปสู่จุดหมายปลายทางถงึซ่ึงความพ้นทกุข์ได้	เพราะฉะน้ันพระอาจารย์สุดใจน้ัน	หรอืครบูาอาจารย์ทกุท่าน 

ทุกองค์	 ผู้มีศิษยานุศิษย์	 ล้วนแต่ปรารถนาให้ศิษยานุศิษย์ของตนเองมุ่งเน้นมุ่งมั่นต่อข้อปฏิบัติให ้

หนักแน่นมั่นคงอยู่ในศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายมีแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มี

ต่อท่านพระอาจารย์สุดใจแล้ว	 พวกเราก็ควรที่จะน้อมน�าเอาปฏิปทาทั้งหลายที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมา	 

และเป็นแบบอย่างแบบฉบับให้พวกเราได้เหน็หรอืได้ยนิได้ฟังมา	น้อมน�ามาประพฤตปิฏบิตัเิพือ่แสดงตวัของ 

ตนเองว่า	เราเป็นศิษย์มีครู	ท่านเป็นครูของเราได้อย่างแท้จริง	เราจะเดินไปตามรอยของครูอย่างมั่นคง	

ไม่หว่ันไหวเอนเอียงไปกบัส่ิงทีม่ายัว่ยหุรอืแยกแยะหรอืชักจูงให้เราออกนอกลู่นอกทาง	ออกไปจากเส้นทาง 

ของข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้	 เราจะมีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในศีล	สมาธิ	ปัญญา	อยู่ในปฏิปทาของ

ครบูาอาจารย์	เมือ่เรามคีวามหนักแน่นมัน่คงอยูอ่ย่างน้ีแล้ว	น่ีแลเป็นการแสดงออกถงึความกตญัญูกตเวที

ต่อครูบาอาจารย์ได้อย่างแท้จริง	

	 และการอบรมจิตใจของพวกเราน่ีเองทีจ่ะน�าพาสุขมาสู่ตวัของเราได้อย่างแท้จรงิ	ดงัเช่นพระพทุธเจ้า 

ได้ทรงกล่าวในภาษิตว่า “จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ” จิตที่อบรมดีแล้วย่อมน�าสุขมาสู่ตน	เพราะฉะนั้นจิตที่น�า

ทกุข์มาสู่ตนน้ัน	กเ็พราะจิตน้ันไม่ได้รบัการอบรมด้วยอรรถด้วยธรรมน่ันเอง	เพราะฉะน้ันเมือ่จิตทีไ่ด้อบรม

ด้วยอรรถด้วยธรรมน้ัน	จึงเป็นจิตทีจ่ะน�าสุขมาสู่ชีวิตของพวกเราได้อย่างแท้จรงิ	และเมือ่ชวิีตของพวกเรา	 

เราได้อบรมด้วยอรรถด้วยธรรมแล้ว	ความเป็นผู้มอีรรถมธีรรมน่ีแหละจะเป็นบุคคลผู้สร้างแก่นสารสาระ

ประโยชน์ขึ้นมาแก่ตัวของตัวเองและต่อสังคมได้อย่างประเสริฐที่สุด	

	 ดังที่เราเห็นชัดเจนว่า	 ท่านพระอาจารย์สุดใจน้ัน	 เมื่อท่านได้บวชขึ้นมา	 มาอยู่กับครูบาอาจารย์	

ท่านพยายามพากเพียรศึกษาในข้อปฏิบัติจากครูบาอาจารย์	 ถอดแบบถอดปฏิปทามาจากครูบาอาจารย์	

มุ่งเน้นลงไปในการอบรม	 ในการประพฤติปฏิบัติ	 จนกระทั่งท่านมีหลักจิตหลักใจพอเพียงต่อตัวของ 

ตวัเองแล้ว	สามารถทีจ่ะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมภายนอก	ท่านกพ็ากเพยีรไม่ได้นอนใจ	ท่านพยายามทีจ่ะ 

สรา้งประโยชน์แกน่สารสาระใหแ้กส่งัคมอย่างแทจ้ริง	ดงัเช่นเราเห็นผลงานของทา่นว่า	ธรรมะขององค์

หลวงตาทีท่่านได้แสดงเป็นธรรมเทศนามากมายก่ายกอง	ล้วนแต่มท่ีานพระอาจารย์สุดใจถอดออกมาเป็น 

หลวงพอ่สุธรรม สุธมฺโม 
แสดงธรรมเนื่องในงานบําเพ็ญกุศลสรีรสังขารหลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน

ในคืนวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ตัวหนังสือ	มาเป็นหนังสือมากมายก่ายกอง	ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้อ่านได้ศึกษา	กระจายไปทั่วทุกหน

ทุกแห่ง	 เป็นประโยชน์ต่อสังคมชาวพุทธ	ต่อนักปฏิบัติไปทั่วทุกหนทุกแห่ง	หรือทั่วโลกก็ว่าได้	นี่แลเป็น 

ส่ิงที่ท่านพระอาจารย์สุดใจได้สร้างประโยชน์ให้เกิดข้ึนมาต่อตนเองและต่อสังคมอย่างยิ่ง	 เพราะฉะน้ัน 

พระอาจารย์สุดใจน้ัน	จึงเป็นบคุคลผู้สมบรูณ์อยูใ่นอรรถในธรรมของพระพทุธเจ้าได้อย่างแท้จรงิ	ดงัเช่น

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมไว้ในปัจฉมิโอวาทเตอืนสาวกทัง้หลายว่า	“วะยะธัมมา สงัขารา อปัปะมาเทนะ  

สมัปาเทถะ”	ท่านบอกว่า	“สงัขารท้ังหลายมีความเสือ่มสิน้ไปเป็นธรรมดา ท่านท้ังหลายจงยังประโยชน์ตน 

และประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด” น่ีแลเป็นปัจฉมิโอวาททีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง 

ไว้ในครัง้สุดท้ายก่อนทีพ่ระองค์จะปรนิิพพานไป	เพราะฉะน้ันบุคคลผู้ทีม่คีณุค่าอย่างแท้จรงิน้ัน	กค็อืบุคคล 

ผู้ที่สร้างประโยชน์แก่นสารสาระขึ้นมาแก่ตนเองและต่อสังคมทั่วไปได้อย่างไม่ประมาท	ไม่นอนใจ	

	 ท่านพระอาจารย์สุดใจน้ันจึงเป็นบุคคลผู้สมบูรณ์อยูใ่นปัจฉิมโอวาทของพระพทุธเจ้าได้อย่างแท้จรงิ	

เพราะท่านไม่ได้นอนใจในความเป็นอยูข่องท่านเลยว่า	ชีวิตของท่านจะอยูไ่ด้ยาวนานขนาดไหน	แต่ท่านทราบ 

ชัดเจนว่า	สังขารทัง้หลายมคีวามเส่ือมส้ินไปเป็นธรรมดา	แม้วันน้ียงัไม่ถงึวันสุดท้าย	แต่อาจจะถงึวันสุดท้าย 

ในวันข้างหน้า	ในวันพรุง่น้ี	หรอืนาทข้ีางหน้า	ช่ัวโมงข้างหน้ากไ็ด้	เพราะฉะน้ันท่านจึงเป็นบคุคลผู้ไม่ประมาท	 

ไม่นอนใจ	รีบเร่งขวนขวายในการสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างแท้จริง	

	 เพราะฉะน้ันพวกเราท่านทัง้หลาย	เมือ่เราได้ครบูาอาจารย์มาเป็นแบบฉบับแล้ว	เรากค็วรทีจ่ะถอด 

แบบของครูบาอาจารย์เอาน�าไปประพฤติปฏิบัติ	พวกเราก็จะเป็นบุคคลผู้มีคุณค่าได้อย่างแท้จริง	เพราะ

บุคคลผู้มีคุณค่าไม่ใช่เพียงแค่ได้อัตภาพในความเกิดมาเป็นมนุษย์เท่าน้ัน	 แต่บุคคลผู้จะมีคุณค่าได้อย่าง

แท้จรงิน้ัน	กเ็พราะการได้น�าอัตภาพในความเป็นมนุษย์ของตนน้ันแล	มาสร้างประโยชน์ให้เกดิข้ึนให้กบัตนเอง 

และประโยชน์ต่อสังคมนั้นแล	จึงเป็นเครื่องชี้ถึงความเป็นบุคคลผู้มีคุณค่าอันแท้จริง	

	 เพราะฉะน้ันเราท่านทัง้หลาย	เมือ่เราเป็นบุคคลผู้มคีรมูอีาจารย์	เรากค็วรทีจ่ะเดนิตามรอยของครบูา- 

อาจารย์	เรากจ็ะเป็นบคุคลผู้มคีณุค่าดงัเช่นครบูาอาจารย์ได้อย่างสมบูรณ์อย่างแท้จรงิ	ไม่เป็นทีส่งสัยเลย

	 เพราะฉะน้ันในวันน้ีทีพ่วกเราได้มาปรารภถงึการละสังขารของท่านพระอาจารย์สุดใจ	ซ่ึงเป็นเรือ่งที่

เหนือความคาดหมายหรอืยงัไม่ทนัตัง้ตวัของพวกเรา	แต่กเ็ป็นธรรมดา	หรอืเป็นส่ิงทีรู่ท้ราบดอียูแ่ล้วตาม 

หลักธรรมว่า	สังขารทัง้หลายมคีวามเส่ือมส้ินไปเป็นธรรมดา	เพราะโลกอนิจจงั	เมือ่มอุีบตัเิกดิขึน้มาแล้ว	

กม็คีวามแตกดบั	แต่แม้ความแตกดบัจะมาเยอืนท่าน	จะมาในสภาพฐานะใดกต็าม	เมือ่ท่านได้สร้างคณุงาม 

ความดีไว้	 ดังเช่นที่ท่านพูดอยู่เสมอ	 ท่านแสดงต่อศิษยานุศิษย์อยู่เสมอว่า	 “ให้หม่ันทําความดีอยู่เป็น 

เนืองนิตย์ เมื่อเราทําความดีอยู่เป็นเนืองนิตย์แล้ว เราก็ไม่กลัวความตาย เพราะเราทราบดีอยู่แล้วว่า  

ข้างหน้าเราจะไปท่ีใด”
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 เพราะฉะน้ันพระอาจารย์สุดใจน้ัน	ท่านเป็นบุคคลผู้ได้สร้างความดมีาอย่างสมบูรณ์แล้ว	แม้ความตายน้ัน 

จะมาถงึท่านในอิรยิาบถใด	ในสภาพฐานะกริยิาใด	อาการใดกต็าม	มนักเ็ป็นเพยีงแค่กริยิา	แต่กเ็สมอกนัที ่

ความตาย

	 ความตายนั้นจะตายด้วยกิริยาอาการใดก็ตาม	 ไม่สามารถแปรเปลี่ยนคนดีให้กลายเป็นคนเลวได้	

หรือไม่สามารถแปรเปลี่ยนคนเลวให้เป็นคนดีได้	คนดีจะตายในสภาพใดก็ตาม	ก็ยังเป็นคนดีอยู่ตราบนั้น	

คนเลวจะตายอยู่ในสภาพใด	ก็ยังเป็นคนเลวอยู่ตราบนั้น	เปรียบประดุจเหมือนเศรษฐี	เมื่อเขาอยู่ในบ้าน	

เขาเป็นเศรษฐีอยู่ในบ้าน	เขาเดินออกจากบ้านในเวลาใดขณะใด	เขาก็ยังเป็นเศรษฐีอยู่	ก็ไม่ใช่ว่าเศรษฐี

เดินออกจากบ้านแล้วจะเป็นคนทุกข์คนจนไปได้	 เป็นไปไม่ได้	 เศรษฐีเดินออกจากบ้าน	 เขาก็เป็นเศรษฐี	

คนจนอยูใ่นบ้านเป็นคนจน	เขาเดนิออกจากบ้าน	เขากเ็ป็นคนจน	ไม่ใช่ว่าคนจนเดนิออกจากบ้านแล้วจะเป็น 

เศรษฐี	 ก็เป็นไปไม่ได้	 เพราะฉะน้ันความตายน้ีก็เช่นเดียวกัน	 ความตายน้ันไม่สามารถแปรเปล่ียนคนด ี

ให้เป็นคนเลวได้	หรอืคนเลวให้เป็นคนดไีด้	เป็นคนดจีะตายอยูอิ่รยิาบถใด	กริยิาใดกต็าม	กย็งัเป็นคนดอียู่ 

ตราบนั้น	

	 เพราะฉะน้ันพระอาจารย์สุดใจท่านจะละขนัธ์ในสภาพใดกต็าม	กล็ะขนัธ์ในสภาพของคนดอียูน้ั่นเอง	 

ความดีของท่านที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติและได้สร้างประโยชน์ขึ้นมาต่อพวกเราชาวพุทธทั่วไปนั้น	จะเป็น

อานุภาพน�าพาท่านไปสู่ความพ้นทุกข์ถึงที่สุดได้อย่างแท้จริงอย่างไม่เป็นที่สงสัย….
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ประมวลภาพอัฐิธาตุและตูบ้ริขาร
หลวงพอ่สุดใจ ทนฺตมโน
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เกสาหลวงพ่อสุดใจ 
ซึ่งปลงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ได้แปรจากเส้นผมเป็นผงสีด�า

ทันตธาตุ เกสา อัฐิธาตุ



82



83

หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 ๑.	ถวายพระสงฆ์และค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ	หลวงพ่อสุดใจ	ทนฺตมโน	จ�านวน	 

๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท

	 ๒.	พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์	จ�านวน	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท

	 ๓.	มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์ฯ	จ�านวน	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท

	 ๔.	ธนาคารแห่งประเทศไทย	คลังหลวง	(ทุนส�ารองเงินตรา)	จ�านวน	๒,๕๐๐,๐๐๐	บาท

	 ๕.	โรงพยาบาลศิริราช	โควิด-๑๙	จ�านวน	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท

	 ๖.	โรงพยาบาลศรีนครินทร์	ขอนแก่น	จ�านวน	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท

	 ๗.	โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี	รถพยาบาล	จ�านวน	๒,๕๐๐,๐๐๐	บาท

	 ๘.	โรงพยาบาลกองบิน	๒๓	รถพยาบาล	จ�านวน	๒,๕๐๐,๐๐๐	บาท

	 ๙.	โรงเรียนบ้านตาด	รถ	๖	ล้อ	รับนักเรียน	จ�านวน	๑,๗๖๐,๐๐๐	บาท

	 ๑๐.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าวัดป่าบ้านตาด	จ�านวน	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท

 รวมทั้งสิ้น ๒๐,๒๖๐,๐๐๐ บาท

	 ทั้งนี้เพื่อบูชาคุณความดีอย่างไม่มีประมาณของหลวงพ่อสุดใจ	ทนฺตมโน

รายการสงเคราะห์เป็นการสาธารณประโยชน ์
โดยจัดสรรจากเงินบริจาคในงานพระราชทานเพลิงสรีรสังขารหลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ผู ้รั ก ษ า ม ร ด ก ธ ร ร ม
องคห์ลวงตา

หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
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กุฏิหลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน (ก่อนไฟไหม้)
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 กุฏินี้เป็นทั้งที่พักจ�าวัดและที่ท�างานของพระอาจารย์สุดใจ	 ทนฺตมโน	 เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของ 

วัดป่าบ้านตาด	ผู้ซึ่งหลวงตามหาบัว	ญาณสมฺปนฺโน	ไว้วางใจมาก

	 และ	ณ	ทีน้ี่เอง	ทีเ่ป็นเบ้ืองหลังการผลิตส่ือธรรมะทีม่คีณูุปการอย่างมาก	ไม่ว่าพระธรรมเทศนาของ 

หลวงตามหาบวัในยคุต้นๆ	และการบนัทกึเสียงอ่านหนังสือธรรมะทีส่�าคญัๆ	เช่น	ประวัตท่ิานพระอาจารย์

มั่น	ภูริทัตฺตเถร	ปฏิปทาพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น	และพระอานนท์พุทธอนุชา	(ผลงานของ

อาจารย์วศิน	อินทสระ)	เป็นต้น	ซึ่งแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางและเกิดประโยชน์อย่างมากมาย

	 วัดใหญ่โตและมีบทบาทส�าคัญอย่างวัดป่าบ้านตาด	 คงมีน้อยคนนักที่จะรู้ว่ากุฏิเจ้าอาวาสเล็ก 

เพียงเท่านี้	แถมยังเป็นที่ท�างานเสียมากกว่าจะเป็นที่พักผ่อนหาความสุขความสบายส่วนตัว

	 พระอาจารย์สุดใจท่านสมกับเป็นพระสมณศากยบุตร	ผู้อุทิศตนเพื่อพระศาสนาโดยแท้

          “พอ”

“กุฏิเจ้าอาวาสวัดป่าบา้นตาด”
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หนังสือ “หลักของใจ” จัดพิมพ์ครั้งแรกเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 นอกจากการถอดกัณฑ์เทศน์ขององค์หลวงตาเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือ	 ทั้งเทศน์อบรมพระและ

ฆราวาสแล้ว	หลวงพ่อยงัเคยเรยีบเรยีงหนังสือไว้อีกเล่มหน่ึง	ช่ือหนังสือว่า	“หลกัของใจ”	ซ่ึงจัดพมิพ์เมือ่ 

เดอืนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	เป็นหนังสือทีอ่งค์ท่านได้คดัเลือกกณัฑ์เทศน์ขององค์หลวงตามหาบวั	ญาณสมปฺนฺโน	 

มาเรียบเรียง	ท�าให้ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจและมีก�าลังใจที่จะประกอบความพากเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลส	

หนังสือเล่มนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในสมัยนั้นมาจนถึงปัจจุบัน

	 นอกจากเรือ่งหนังสือแล้ว	หลวงพ่อต้องการทีจ่ะโปรดโยมแม่ของท่านซ่ึงอ่านหนังสือไม่ออก	ให้ได้ 

รบัฟังอรรถธรรม	องค์ท่านจึงได้อ่านพระธรรมบทของอาจารย์วศนิ	อินทสระ	(จ�านวน	๓๐๑	ตอน)	บันทกึ

เสียงลงในเทปคาสเซ็ท	และส่งไปให้โยมแม่ที่บ้านฟัง	องค์ท่านเล่าว่าไม่ได้คิดว่าจะได้รับความสนใจอย่าง

แพร่หลายในเวลาต่อมา	 ตอนที่บันทึกเสียงก็ไม่ได้ใช้เครื่องมือทันสมัยอะไร	 ใช้เพียงเครื่องบันทึกเสียง 

ธรรมดาๆ	จึงท�าให้มีเสียงนก	เสียงไก่	เสียงธรรมชาติรอบๆ	บริเวณนั้นแทรกเข้ามาด้วย	เพราะตั้งใจว่า

จะอ่านให้โยมแม่ฟังคนเดยีว	ซ่ึงเสียงอ่านพระธรรมบทของหลวงพ่อได้ก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผู้ได้ยนิได้ฟัง 

อย่างกว้างขวาง	ด้วยเหตุมาจากโยมแม่เลยทีเดียว

ผูร้ักษามรดกธรรมองคห์ลวงตา
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	 ในภายหลังองค์ท่านยังได้อ่านและบันทึกเสียงไว้อีกหลายเรื่องดังนี้

	 -	ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น	ภูริทัตตะเถระ

	 -	ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน	สายท่านพระอาจารย์มั่น	ภูริทัตโต

	 -	ประวัติหลวงปู่ขาว	อนาลโย

	 -	อันชนกชนนีนี้รักเจ้าเทียบเท่าชีวาก็ว่าได้

	 -	พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

	 -	หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด

	 -	ใต้ร่มกาสาวพัสตร์

	 -	ความมหัศจรรย์แห่งอุโบสถศีล

	 -	พระอนาคตวงศ์

	 -	ลีลาวดี

	 -	โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝ่าน

	 -	อริยสัจ

	 -	หนี้ชีวิต

	 ฯลฯ
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 ในช่วงทีธ่าตขุนัธ์หลวงพ่อยงัแขง็แรง	ไม่มอีาพาธรบกวน	องค์ท่านได้มส่ีวนส�าคญัในการเผยแผ่ธรรมะ 

ทกุขัน้ทกุภมูแิห่งธรรมขององค์หลวงตา	และธรรมะอ่ืนๆ	ทีอ่งค์ท่านน�ามาอ่านบันทกึเสียงไว้	เพือ่ประโยชน์แก่ 

ผู้สนใจใคร่ในธรรมจะได้น�าไปศกึษาและปฏบัิตติามก�าลังความสามารถของตน	จนเกดิผลประจักษ์ด้วยตวัเอง		 

เป็นมรดกธรรมที่หลวงพ่อฝากเอาไว้
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บันทึกจากลายมือของหลวงพอ่
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ทําร้ายผู้ไม่ทําร้ายตอบย่อมถึงฐานะ ๑๐

ด้วยเหตุนี้พระมุนีศรีสรรเพ็ชญ์

จึงทรงเทศนามาให้เห็น

เรื่องผลกรรมท�าไม่ดีมีอันเป็น	

ตามกฎเกณฑ์สิบประการท่านว่ามา

ผู้คิดร้ายต่อใครที่ไม่คิด

ประทุษฐ์จิตต่อตัวชั่วหนักหนา

ย่อมจักพึงถึงเหตุเวทนา

อันแรงกล้าชอกช�้าระก�าใจ

ถึงความเสื่อมผสมใส่ไม่ผิดแผก

ถึงความแตกแห่งสรีร์ท่านชี้ไข

จักเจ็บไข้ได้ประสบพบทุกข์ภัย

จิตนั้นไซร้ฟุ้งซ่านปานบ้าบอ

อนึ่งพระราชะจะกริ้วโกรธ

จักถูกโทษกล่าวตู่รู้ไว้หนอ

พวกญาติวงศ์พงศ์เผ่าทั้งเหล่ากอ

ไม่ติดต่อช่วยเหลือเป็นเยื่อใย

โภคทรัพย์ยับย่อยพลอยเหลวแหลก

เคราะห์จะแทรกซึมซ�้าเหมือนน�้าไหล

ทั้งจะถึงทรยุคเรือนถูกไฟ

ตายแล้วไปสู่แคว้นแดนโลกันต์
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พราหมณ์จึงเรียกภรรยาให้มายล	 ที่มณฑลพุทธบาทศาสดา

พราหมณีมีความรู้ดูรอยบาท	 พิเคราะห์คาดครวญใคร่ไม่กังขา

ครั้นได้แลแน่ใจไม่ผิดตา	 ออกวาจาแถลงให้แจ้งใจ

อันรอยเท้าเช่นนี้มีลักษณะ	 ผู้สละโลกียวิสัย

ไม่เกี่ยวข้องครองคู่กับผู้ใด	 ไม่เสพในกามคุณเมถุนธรรม

อันรอยเท้าเจ้าราคะจะกระหย่ง	 คนที่คงโทสะจะเหยียบย�่า

น�้าหนักอยู่ส้นเท้าเราควรจ�า	 คนที่ก�าโมหะจะหนักปลาย

คนที่ปราศราคะละกิเลส	 พึงสังเกตุรอยนี้เป็นที่หมาย

ไม่มีผิดมีพลาดข้าอาจทาย	 เห็นได้ง่ายแก่ตาว่ารอยนี้

ฝ่ายพราหมณ์ผัวหัวเสียฟังเมียบอก	 แกตะคอกขู่ว่าน่าบัดสี

เหมือนจระเข้ในตุ่มกลุ้มสิ้นดี	 หรือโจรีในเรือนก็เหมือนกัน

เราสลัดตัดพรากจากเมถุน	 ไม่พอกพูนกามกิจคิดล่วงข้าม

นางตัณหาอรดีที่ว่างาม	 ทั้งนงรามราคาหน้านวลใย

เรายังไม่หลงเล่ห์เสน่หา	 ไม่เห็นว่ามีดีที่ตรงไหน

ธิดาท่านนั้นหนาอย่าว่าไร	 ไม่ท�าใจของฉันสั่นสะเทือน

เต็มไปด้วยของบูดมูตรและกรีส	 ใยจะคิดติดใจให้เปรอะเปื้อน

ใจเรานี้แน่วแน่ไม่แชเชือน	 ไม่เขยื้อนขยับรับรู้ไว้

เราไม่อยากถูกต้องของบูดเน่า	 แม้แต่เท้าก็ไม่คิดสะกิดได้

จงจดจ�าค�าเราเข้าใส่ใจ	 เป็นทางให้พ้นกิเลสเดชของมาร

เหตุฉะนี้พุทธภควา																						 จึงตรัสว่าความรักสมัครใจ

เกิดด้วยเหตุสองประการท่านแถลง		 บอกให้แจ้งเรื่องจิตพิสมัย

คือเคยอยู่ร่วมกันแต่บรรพไกล								 ทั้งยังได้เอื้อเฟือเจือจุนกัน

ในสมัยปัจจุบันนั้นอีกหนึ่ง														 เปรียบดังซึ่งอุบลในชลขัณฑ์

อาศัยน�้าและเปือกตมผสมพันธ์							 จึงชูชันในดอกออกมากมี
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อธิกรณ์เกิดที่ไหนไม่สงบ											 ไม่ควรหลบลับหน้าล่าหลีกหนี

ให้สงบเสียก่อนจรจึงดี														 ในพวกนี้ใครเล่าเขาด่าทอ

ค�าล่วงเกินทั้งหมดต้องอดกลั้น				 ถ้าไหวหวั่นมันมักจะกล้าหนอ

เหมือนช้างศึกฝึกสู้รู้กระท�า									 ลูกศรต�าทิ่มแทงแข็งอดทน

ไม่ถอยหลังประดังหน้าหาข้าศึก		 เพราะได้ฝึกไว้ดีจึงมีผล

คนส่วนมากยากฝึกส�านึกตน							 เพราะเป็นคนทุศีลจนชินชา
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ราชบุรุษย่อมหาพาหนะ													 ฝึกจนละดุร้ายไม่ขายหน้า

เมื่อปรากฏในที่มีบรรดา												 ชนเข้ามาชุมนุมประชุมกัน

พาหนะพระราชาช้างม้าต้น								 ย่อมฝึกฝนนิสสัยให้แข็งขัน

รู้บอกเดินบอกหยุดจุดส�าคัญ					 ฝึกจนมันรู้ฟังค�าสั่งคน

ถ้ามนุษย์อดกลั้นไม่หวั่นหวาด					 บริภาษด่าทอไม่ย่อย่น

ได้ชื่อว่าฝึกใจให้อดทน														 จัดเป็นชนประเสริฐเลิศวิไล

อัศดรอาชาไนยทั้งสินธพ												 หากได้อบรมหัดดัดนิสัย

ย่อมประเสริฐเลิศล้นเป็นพ้นไป				 ช้างแม้ได้ฝึกฝนจนช�านาญ

นับเป็นสัตว์จัดว่าดีเป็นที่สุด									 แต่มนุษย์ฝึกตนจนพ้นผ่าน

จากความชั่วทั่วไปไม่เป็นพาล						 บริหารกายใจให้งดงาม

ย่อมประเสริฐเลิศกว่าบรรดาสัตว์		 ที่ได้หัดฝึกฝนคนไม่หยาม

จงจดจ�าใส่ใจใคร่ครวญความ							 พยายามฝึกหัดจัดเป็นคุณ

อันบาปกรรมจ�าไว้หนาอย่าดูหมิ่น

มันไม่สิ้นง่ายๆ	คล้ายกับหนาม

ถึงเล็กน้อยหน่อยนิดคิดให้งาม

พยายามอย่าต่อเป็นข้อควร

อันว่าสัตว์เดรัจฉานการสัตย์ซื่อ

มันนับถือผู้มีคุณมนุญหมาย

ไม่ทรยศคดคิดจิตท�าลาย

ผู้เป็นนายเลี้ยงดูรู้บุญคุณ

ส่วนบรรดามนุษย์ไม่ยุดสัตย์

ลิ้นสะบัดปลิ้นปล้อนค่อนจะวุ่น

ใจกับปากยากจะตรงพางงงุน

คอยพอกพูนความชั่วกลั้วราคี
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	 นานมากแล้ว	หลวงพ่อสุดใจ	ทนฺตมโน	 

มีเมตตาส่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อชน 

ทัง้ปวงมาให้	ข้อมลูทีท่่านกรณุาค้นคว้ารวบรวม

มาน้ี	 มีคุณค่ามิใช่ต่อใจของชาววัด	 หากเป็น

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ซ่ึงบ่งบอกถึงที่มาที่ไป

ของพิธีธรรมที่คนรุ่นหลังปฏิบัติสืบทอดกันมา	

การทอดผ้าป่ากด็	ีกฐินกด็	ีเราคดิกนัแต่ว่าท�ากนั 

เพื่อบุญกุศล	แต่มักไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร

	 หลายสิบปีมาแล้ว	 ข้อมูลที่ส่งมาเก็บไว้

ในแฟ้มใต้หิ้งพระ	ต่อมามีศิษย์ผู้มีกุศลเจตนาได้

รวบรวมประวัตแิละข้อธรรมของท่านจัดพมิพ์ขึน้

เพื่อให้คนรุ่นหลังทราบว่าท่านมีคุณานูประการ

ต่อพระศาสนานับแต่บวชมา	 บางทีเวลาเราฟัง

เทศน์	อ่านธรรมะของพ่อแม่ครอูาจารย์หลวงตา	 

เราซาบซ้ึงในธรรม	 แต่เรานึกไม่ออกเลยว่า

หลวงพ่อนั่งหน้าโต๊ะเล็กๆ	บนพื้นกระดานในกุฏ ิ

หลังเก่าๆ	ทั้งวันทั้งคืน	ถอดเทป	จดจาร	พิมพ์

ขอ้ธรรมของหลวงพอ่

ถ้อยธรรมอันทรงคณุมาเป็นเวลานานถงึสามสิบสีสิ่บปี	สังขารร่างกายร่วงโรยลงเป็นล�าดบั	การแตกดบัของ 

สังขารเป็นไปตามสภาวธรรม	 หากจิตอันผ่องแผ้วอันยังกุศลประโยชน์ยิ่งจากเนื้อธรรมที่ท่านรวบรวมไว้

จักปรากฏต่อโลกอีกนับนานไป
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
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เนื้อธรรมที่หลวงพ่อสุดใจรวบรวมไว้
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เนื้อธรรมที่หลวงพ่อสุดใจรวบรวมไว้
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ค ติ ธ ร ร ม 
และพระธรรมเทศนา

หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
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คติธรรม 
หลวงพอ่สุดใจ ทนฺตมโน

	 “โลกน้ีมนัเป็นโลกทีไ่ม่เทีย่งนะ	มกีฎของไตรลักษณ์	คอื	อนิจจัง	ทกุขัง	อนัตตา	 

เข้าบังคบับัญชาอยูต่ลอดเวลา	แล้วมนุษย์เราแต่ละคน	แต่ละคน	ไม่ใช่ว่าอายจุะ

ยนืยาวอะไรนักหนา	แล้วกบ็อกไม่ให้ด้วยว่า	คนแก่จะต้องตายก่อนวัยเดก็เสมอไป	 

เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุท�าให้เสียชีวิตลง	 เกิดโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียน	

ท�าให้ตายก่อนวัยอันควร	ท่านจึงสอนว่าอย่าประมาทในคณุงามความด	ีอย่าคดิว่า 

ท�าน้อยนิดมนัจะไม่ให้ผล	เมือ่ท�าอยูบ่่อยๆ	มนักจ็ะตดิเป็นนิสัย	แล้วส่ิงเหล่าน้ีแหละ 

ที่จะชักน�าเราให้พ้นทุกข์ไปภายในวันหนึ่งแน่นอน”

	 “พิจารณาส่ิงทั้งหลายลงไปสู่ไตรลักษณ์จนกระทั่งถึงสุดท้าย	 ที่มัน

ถอดถอนได้สุด	“หมดกิเลส”	และไอ้ความทกุข์ของใจทีม่นัหมดกเิลสแล้ว	มนัหา 

อะไรเทียบไม่ได้นะ	แล้วก็จะสามารถรู้ได้ด้วยตนเองได้ว่า...	“จะไม่กลับมาเกิด

อีกแล้ว”
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 “ให้ตัง้หน้าตัง้ตาภาวนากนั	วันทัง้วัน	อย่าปล่อยให้มนัไหลไปเรือ่งของกเิลส	 

กิเลสไม่พาคนให้ดีน่ะ...มีแต่จะดึงคนให้ต�่าลง	 ไม่เหมือนธรรม	 ธรรมประพฤติ	

เอาอกเอาใจในธรรมมากขึ้นเพียงไร	ธรรมจะเป็นของเบา	แล้วก็ดึงเราให้สูงขึ้น	

ไม่เหมือนกิเลส	กิเลสเป็นของหนัก	มันมีแต่จะกดถ่วงเราให้ต�่าลงทั้งนั้นแหละ”

(หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน เทศน์อบรมครั้งสุดท้าย ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)

	 “ถ้าเราน่ังอยู	่มคีนเดนิมาด่าเรา	เราจะโกรธมัย้	คนทัว่ไปทีไ่ม่ได้รบัการฝึก 

อบรมจิตใจมา	ย่อมมคีวามโกรธเป็นธรรมดา	แต่คนได้รบัการฝึกฝนมาจะไม่โกรธ	 

กลับสงสารว่าเขาไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริง	 เขาน่าสงสาร	 ถ้าเรารักตัวเอง	

เราจะไม่ส่งจิตออกไปโกรธ	แต่จะมีสติรักษาจิตใจให้มีความสุข	สงบเย็น”
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ทางเดินจงกรมหลวงพ่อสุดใจ
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พระธรรมเทศนา
หลวงพอ่สุดใจ ทนฺตมโน

เทศน์อบรม ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตอนเย็น (วันกรานกฐิน)

	 วัดเรามันก็เหมือนมีงานอยู่ตลอดเวลานั่นละ	ออกพรรษาแล้วถ้าใครอยากจะไปเที่ยววิเวกก็ไปได้	

คอืพระเราถ้าจะอยู	่อยูไ่ปวันหน่ึงๆ	แบบฆราวาสเขา	มนักไ็ม่ได้นะ	นับวันภาระมนัจะมมีากขึน้ตามพรรษา

ที่มากขึ้นตามไปด้วย	หน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติต่อตัวเราเอง	อย่างน้อยให้มีความสงบเป็นที่พึ่งของใจ

มันก็อยู่ได้	ถ้าไม่มีเลยนี่	เราก็จะคว้าเอาเรื่องของทางโลกมาปฏิบัติกัน

	 ในสายตาของครบูาอาจารย์กจ็ะมองเหน็ว่ามนัไม่เป็นการดเีลยทีจ่ะเป็นอย่างน้ัน	พระพทุธเจ้าออกบวช 

ก็มุ่งเพื่อที่จะช�าระกิเลสซึ่งมีอยู่ในจิตใจของพระองค์ท่านให้ออกไปให้หมด	ท่านให้เห็นอะไร	ก็ไม่ว่าต้นไม้	

ใบหญ้าหรือคน	ท่านก็จะตีเข้ามาหาตัวเป็นธรรมเสมอว่า	โลกนี้เป็นโลกที่ไม่เที่ยงนะ	มีกฎของไตรลักษณ์ 

คอื	อนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	เข้าบังคบับัญชาอยูต่ลอดเวลา	และมนุษย์เราแต่ละคนๆ	ไม่ใช่ว่าอายจุะยืนยาว 

อะไรหนักหนา	และกบ็อกไม่ได้ด้วยว่าคนแก่จะต้องตายก่อนคนวัยเดก็เสมอไป	เพราะว่าอาจจะเกดิอุบัตเิหตุ	 

เกิดโรคภัยไข้เจ็บนั่นละมาเบียดเบียน	ท�าให้ตายก่อนถึงเวลาอันควร	ท่านจึงสอนให้ว่าอย่าประมาทเรื่อง 

คณุงามความดอีะไรต่างๆ	ต้องพยายามสะสมไว้	แม้แต่เพยีงน้อยนิด	เรากอ็ย่าไปคดิว่ามนัจะไม่มผีล	ท�ามากๆ	เข้า 

มนัเป็นการฝึกนิสัยของพวกเราให้เช่ือต่ออรรถต่อธรรม	และส่ิงเหล่าน้ีแหละทีจ่ะชกัน�าเราไปให้พ้นทกุข์ใน 

วันหนึ่งได้แน่นอน

	 ท�าอะไรกพ็ยายามเอาให้จรงิให้จัง	พอมาปฏบัิตทิางด้านธรรมะ	มนักจ็ะเอานิสัยอันน้ันละมาใช้	แล้วคน 

ทีจ่รงิจัง	คอืว่ามกีารตัง้สต	ิความรูอ้ยูก่บัสต	ิไม่ให้คลาดเคล่ือนไปไหน	จิตทีม่นัเคยฟุง้ซ่านอย่างไรกต็ามท	ี 

มนัจะต้องสงบลงได้อย่างแน่นอน	เมือ่จิตเรามคีวามสงบ	เพยีงครัง้แรกเท่าน้ันแหละ	มนักจ็ะตืน่เต้นแล้ว	และ

ยิง่สงบเข้าไปหลายครัง้หลายหน	ไอ้ความสว่างกระจ่างแจ้งมนักจ็ะเกดิขึน้	เราถงึจะเรยีกว่าจิตเริม่จะสัมผัส

กับธรรมแล้ว	 ต่อจากน้ันความที่เคยขี้เกียจข้ีคร้านในการที่จะท�าความพากความเพียรมันก็ค่อยหมดไปๆ	 

แล้วเรากจ็ะมองเหน็ว่า	เออ	ไอ้ตวัขีเ้กยีจขีค้ร้านเน่ีย	มนัเป็นตวักเิลสโดยแท้เลย	ซ่ึงแต่ก่อนเรากไ็ม่เคยคดิ 

เคยนึก	พอจิตมนัเจรญิข้ึน	มนัมคีวามสงบอยูข่องมนัเป็นปกตน่ีิ	พอเวลาเดนิจงกรมมนักจ็ะขยนัเดนิ	เดินไป 

บางทีคิดว่ามันแค่ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมง	โน้น	มันปาเข้าไปสามชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงก็มี
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	 จากน้ันมโีอกาสกก้็าวข้ึนทางปัญญา	พจิารณาส่ิงทัง้หลายลงในไตรลักษณ์	จนกระทัง่ถงึสุดท้ายของมนั 

ทีม่นัถอดถอนได้	ไอ้เรือ่งความสุขของจิตใจทีม่นัเจรญิแล้ว	มนัหาอะไรเทยีบไม่ได้นะ	แล้วกส็ามารถทีจ่ะรู ้

ตัวเองได้ว่าจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว

	 วันนี้ก็ให้ก�าลังใจกันเพียงย่อๆ	เท่านี้ละนะ	เสียงก็ไม่ค่อยมี
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พระธรรมเทศนา
หลวงพอ่สุดใจ ทนฺตมโน

เทศน์อบรมพระ - ฆราวาส (ครั้งสุดท้าย) ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอนเย็น (วันกรานกฐิน)

	 นี่ก็ออกพรรษาแล้ว	เราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม	ทั้งพระเรา	ทั้งญาติโยม	ฆราวาสที่มาปฏิบัติธรรม	ก็ให้ 

แสวงหาทีส่งบสงดัภาวนาให้เหมอืนกบัอยูใ่นเขตเข้าพรรษา	เพราะชวิีตของคนเรามนัไม่แน่นอน	แก่ลงไปทกุวัน	 

ความตายจะมาเยือนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครทราบได้แหละ	เพื่อความไม่ประมาท	เราก็ต้องภาวนาไปเรื่อยๆ	 

การกระท�าอยู่สม�่าเสมอ	 มันก็จะช่วยท�าให้จิตมีที่ยึดที่เกาะ	 ที่ยึดที่เกาะก็คือการภาวนาของเรานั่นแหละ	 

ท�าไปๆ	แล้วจิตมนักจ็ะสงบร่มเย็นลงเอง	ผลเริม่มปีระจักษ์พยานว่าการภาวนาของเรา	ถ้าท�าจรงิจัง	ผลกจ็ะ 

เกิดขึ้นจริงเหมือนกัน	เพราะธรรมเป็นของจริงอยู่แล้ว

	 เมือ่ปฏบิตัไิปๆ	จิตสงบรวมได้เหมอืนมนัจะมกี�าลังทีจ่ะท�าให้ยิง่ไปกว่าน้ัน	วิรยิะ	ความพากเพยีร	มนัก ็

จะเกิดตามๆ	กันมา	เหมือนพวกเศรษฐีเค้า	เค้าพอใจในการนับเงินนับสมบัติอะไรของเค้านี่เป็นประจ�าวัน	 

ท�าๆ	ไป	โอ้	เพลนิไป	เค้าเพลินในรายได้ของเค้า	ส่วนของเรากม็นัเพลินไปอีกอย่างหน่ึง	เพลินในความสงบ 

ในธรรมนี่	มันจะมีแรงจูงใจให้เกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้นเอง	การภาวนามันถึงจะก้าวหน้าไปได้

									เอาละ	เอาเพียงแค่นี้นะ

พูดท้ายเทศน์

	 ให้ตัง้หน้าตัง้ตาภาวนากนั	วันทัง้วันอย่าปล่อยให้มนัไหลไปเรือ่งของกเิลส	กเิลสมนัไม่พาคนให้ดนีะ	 

สะสมเข้าไปมากๆ	มแีต่จะดงึคนให้ต�า่ลง	ไม่เหมอืนธรรม	ธรรมประพฤต	ิเอาอกเอาใจในธรรมมากข้ึนเพยีงไร	 

ธรรมจะเป็นของเบา	และกด็งึเราให้สูงข้ึน	ไม่เหมอืนกเิลส	กเิลสมนัของหนัก	มนัมแีต่จะกดถ่วงเราให้ต�า่ลง 

เท่านั้นแหละ

	 แล้วการอยูร่่วมกนัเป็นจ�านวนมากกใ็ห้ระมดัระวังเรือ่งกริยิามารยาท	ไม่งัน้มนัเกดิการทะเลาะเบาะแว้งกนั 

ขึ้นมา	มันเสียชื่อนักปฏิบัตินะ	คือถ้าทุกคนตั้งอกตั้งใจประพฤติธรรมแล้ว	มันก็จะไม่มีเรื่องมีราวอะไรกัน

เท่าไหร่	ทกุส่ิงทกุอย่างมนักใ็ห้อภยักนัได้	ถ้าเราจะคดิว่าเราถกูแต่เพยีงผู้เดยีว	มนักท็ะเลาะกนัวันยงัค�า่ล่ะ
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หนังสือหลักของใจ
และพระธรรมเทศนา

หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
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	 เดมิการจัดพมิพ์กณัฑ์เทศน์ต่างๆ	ของพ่อแม่ครอูาจารย์

หลวงตามหาบวัฯ	ในช่วงแรกๆ	หลวงพ่อสุดใจ	ทนฺตมโน	จัดพมิพ์

เต็มทั้งกัณฑ์	 ต่อมาหลวงพ่อพิจารณาอย่างลึกซ้ึงว่า	 บางคน 

ไม่ชอบอ่านยาวๆ	บางคนชอบธรรมะส้ันๆ	ซ่ึงคดัลอกตดัตอนมา	

และมอุีบายอย่างไรในการเอาส่ิงทีต่ดัตอนมาผูกโยงเป็นประวัติ

น่าอ่านและชวนตดิตามต่อเน่ือง	หลวงพ่อจึงเริม่ค้นคว้าเรยีบเรยีง 

ผูกร้อยบทธรรมที่คัดลอกมาเข้าไว้ด้วยกัน	

	 นับเป็นมรดกธรรมล�า้ค่าเล่มหน่ึงของวัดป่าบ้านตาด	เราจะ 

ได้อ่านตัง้แต่องค์หลวงตาเริม่บวช	บ�าเพญ็เพยีร	จนบรรลุธรรม	

และการอบรมธรรม	จนถึงภารกิจต่อโลก	การติดต่อเชื่อมโยง

เรยีงร้อยน้ีละเอียดลอองดงามมาก	ถ้าไม่ใช่ผู้รูธ้รรมและมวิีรยิะยิง่	 

ยากจะท�าออกมาได้	หากหลวงพ่อสดุใจได้ท�าถวายบูชาคณุองค์

หลวงตาด้วยใจของท่าน

	 หนังสือหลักของใจมีผู้ติดตามและสนใจมากมาย	มีการ

จัดพมิพ์อีกหลายครัง้	และภายหลังมศีษิย์ผู้หน่ึงขอพมิพ์กณัฑ์ช่ือ

ว่า	นตถฺทิานิ	ปุนพภฺโว	และงานของหลวงตา	ผนวกเข้าในท้ายเล่ม 

อีกสองกณัฑ์ดงัปรากฏ	หลักของใจจึงเป็นทีพ่ึง่ของศษิย์ผู้ได้ฟัง 

ได้อ่านตลอดมา
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หนังสือหลักของใจ
รวบรวมจากเทศนข์องทา่นอาจารยพ์ระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

วัดป่าบา้นตาด จังหวัดอุดรธานี
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	 โลกเราทุกวันนี้มีแต่ความวุ่นวาย	หาความสงบสุขมิได้	ทั้งนี้เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ปล่อยใจไปตาม 

อ�านาจของราคะ	โลภะ	โทสะ	โมหะ	ใจไม่มหีลักมเีกณฑ์	ท่านอาจารย์พระมหาบวั	�าณสมปฺนฺโน	ได้เทศน์ 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า

	 “ธรรมดาของจิตทีม่กีเิลส	พอมอีะไรมายัว่นิดๆ	ส่งเสรมินิดๆ	มนัเป็นบ้าไปทนัททีนัควันทเีดยีวแหละ	 

น่ีไม่ว่าใจใคร	ว่าให้ใจเราใจท่านทีอ่ยูด้่วยกนั	และรูอ้ยูด้่วยกนัน่ีแหละ	มนัลืมตวัตรงน้ี	เพราะจิตไม่มหีลัก….”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๓๓)

 “…ถ้าใจมหีลักมเีกณฑ์	การปฏบัิตย่ิอมมหีลักมเีกณฑ์	ใจเป็นหลักใหญ่ของการปฏบิตั	ิถ้าจิตมหีลักแล้ว 

เป็นยังไงก็ไม่หวั่นไม่ไหว

	 เราจึงถือหลักใจเป็นส�าคัญ	 ข้อปฏิบัติถ้าใจไม่มีหลักก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้	 ถ้าใจเป็นหลักอยู่แล้ว 

การปฏิบัติย่อมเป็นหลักเป็นเกณฑ์สม�่าเสมอ	จิตมีหลักย่อมไม่ฝ่าฝืนเหตุผลอรรถธรรม…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๑๕๖)

	 “…ผู้น�าทีม่ใีจเป็นหลักและแนะน�าส่ังสอนผู้มาอยูอ่าศยัด้วยการอบรมให้การศกึษากเ็ป็นหลักเป็นเกณฑ์ 

ที่แน่ใจตายใจได้	ถ้าหลักใจไม่มี	คนอื่นก็ไม่เกิดประโยชน์	ตัวเองก็ไม่เกิดประโยชน์	นอกจากนั้น	ยังจะเป็น 

ความเส่ือมเสียแก่ตนเองอีก	ไม่ใช่ของด	ีผู้น�าคนอ่ืน	ตวัเองต้องมหีลักเกณฑ์เครือ่งน�าทาง	คนอ่ืนจึงจะได้ 

รับประโยชน์ด้วย…”

(ศาสนธรรมปลุกคนให้ตื่น	หน้า	๑๔๕)

	 “…ครบูาอาจารย์องค์ใดทีท่่านด�าเนินมาเป็นสรณะของพวกเราในวงปัจจุบนัน้ี	กไ็ด้เคยศกึษากบัท่าน 

มาพอประมาณ	องค์ใดกเ็ดนตายกนัทัง้น้ัน	ฟังแล้วลืมไม่ลง	เพราะเป็นอุบายทีเ่ดด็ๆ	เผ็ดๆ	ร้อนๆ	ทีท่่านน�ามาใช้	 

กิเลสไม่ตาย	ท่านก็ตาย	นั่น	ฟังซิ	แต่สุดท้ายกิเลสตาย	ท่านยัง	ครองวิมุตติธรรม	วิมุตติจิต	ภายในจิตใจ	 

เพราะความผาดโผนโจนทะยานกบักเิลส	ท่านไม่มคีวามท้อถอยอ่อนแอ	ท้อแท้เหลวไหลเหมอืนเราๆ	ท่านๆ	

ที่เป็นอยู่เวลานี้	ให้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์	ถ้าเราอยากชนะ…”

(ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม	หน้า	๓๓๗)

ค�าน�า
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	 ท่านอาจารย์ได้บ�าเพญ็เพยีรโดยไม่ท้อถอย	ยอมสละตาย	ไม่ยอมแพ้กเิลส	โดยใช้อุบายต่างๆ	ต่อสู้	

จนกระทัง่ได้มาอบรมส่ังสอนศษิย์อยู	่ณ	วัดป่าบ้านตาดในปัจจุบนัน้ี	ท่านได้เทศน์อบรมส่ังสอนทัง้พระภกิษ ุ

สามเณรและฆราวาส	ซ่ึงได้มกีารถอดเทปและน�าบางส่วนมาจัดพมิพ์เป็นหนังสือจ�านวนถงึ	๒๓	เล่ม	แจกจ่าย 

ให้บรรดาสานุศษิย์ได้ศกึษาเป็นเวลานานเกอืบ	๔๐	ปีแล้ว	บรรดาศษิย์จึงมคีวามคดิทีจ่ะรวบรวมเทศน์ของ 

ท่านอาจารย์	และคดัส่วนทีเ่ป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัการบ�าเพญ็ความเพยีรของท่านอาจารย์	อันประกอบด้วย 

ศรทัธา	วิรยิะ	สต	ิสมาธิ	และปัญญา	มาประมวลกนัเป็นเรือ่ง	“หลกัของใจ”	เพือ่ศษิย์ทัง้หลายจักได้ศึกษา 

และยดึถอืเป็นแบบอย่าง	เพือ่สร้างหลักของใจทีม่ัน่คงและให้มสีตแิละก�าลังใจเข้มแขง็ต่อสู้กบักเิลสในยาม 

ที่เกิดความอ่อนแอ	ท้อแท้เบื่อหน่าย	หรือเพลิดเพลินไปตามอ�านาจของกิเลส

	 การจัดท�าหนังสือเล่มน้ี		ส�าเรจ็ได้ด้วยความอนุเคราะห์ของท่านพระสุดใจ		ทนฺตมโน	วัดป่าบ้านตาด	 

จังหวัดอุดรธานี	ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านให้ค�าแนะน�า	ปรึกษา	รวบรวมบางตอน	และเขียนเพิ่มเติม

บางตอนให้	ตรวจแก้ไขและตัง้ชือ่หวัข้อบางหวัข้อให้	จึงกราบขอบพระคณุท่านพระสุดใจ	ทนฺตมโน	ไว้	ณ	 

ที่นี้ด้วย

	 เนื่องจากการจัดท�าหนังสือนี้ใช้วิธีคัดเอาบางตอนจากหนังสือเทศน์ของท่านอาจารย์หลายๆ	เล่ม 

มาปะตดิปะต่อเรยีงล�าดบัเอาตามความเข้าใจของผู้รวบรวมเอง	ดงัน้ัน	จึงอาจมข้ีอผิดพลาดได้	หากมส่ิีงใด 

ผิดพลาดและไม่เหมาะสม	ผู้รวบรวมจัดพิมพ์ขอกราบขอขมาต่อท่านอาจารย์พระมหาบัว	�าณสมปฺนโฺน	

ที่เคารพบูชายิ่งของบรรดาศิษย์ไว้	ณ	ที่นี้ด้วย	และผู้รวบรวมขอน้อมรับผิดนี้ไว้แต่ผู้เดียว

	 ศิษย์ทั้งหลายขอถวายอานิสงส์ของการจัดพิมพ์หนังสือนี้เป็นพุทธบูชา	ธรรมบูชา	สังฆบูชา	และ 

เพื่อบูชาพระคุณของท่านอาจารย์พระมหาบัว	 �าณสมปฺนฺโน	 ผู้ได้อุทิศกายใจและถวายชีวิตเพื่อเผยแผ่

ศาสนธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่เห็นแก่ความเหน่ือยยากมาเป็นเวลานานเกือบ	

๔๐	ปีแล้ว	ขอท่านอาจารย์เจรญิด้วยอาย	ุวรรณะ	สุขะ	พละ	ยิง่ยนืนาน	อยูเ่ป็นหลกัใจและร่มโพธิร่์มไทร 

แก่บรรดาศิษย์ที่หวังยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะในพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าตลอดชั่วนิรันดร์

คณะผู้จัดพิมพ์
สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๓๓
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	 ก่อนที่ท่านจะอ่านเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้	คณะผู้จัดท�าขอชี้แจงว่า	การน�าเอาเทศน์เกี่ยวกับการ

บ�าเพญ็เพยีรของท่านอาจารย์พระมหาบัว	�าณสมปฺนฺโน	มาเรยีบเรยีงจัดท�าหนังสือเล่มน้ี	มวัีตถปุระสงค์

เพือ่ให้ท่านผู้อ่านเกดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะประกอบความเพยีรในทางธรรมอย่างจรงิจัง	ไม่ท้อถอย	เช่นเดยีวกบั 

ท่านอาจารย์	ตลอดจนได้ทราบอุบายวิธีฝึกจิตบังคับใจเพื่อให้ได้แนวทางการต่อสู้กิเลสเท่านั้น

	 อย่างไรกต็าม	ท่านอาจารย์ได้เทศน์เตอืนไว้ว่า	การประกอบความเพยีรน้ันเป็นเรือ่งเฉพาะตน	จะให้ 

เหมอืนครบูาอาจารย์ท่านใดท่านหน่ึงทกุอย่างไม่ได้	ผู้ปฏบัิตจิะต้องใช้วิจารณญาณของตนเองว่าควรจะหนัก 

จะเบาอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับตน

	 “…ธรรมะพระพทุธเจ้าเป็นอย่างน้ันนะถงึจะแก้กเิลสได้	ไม่ใช่ว่าจะจ�ามาจากโน้นจากน้ีอะไร	ถงึจะจ�า 

จากครบูาอาจารย์เท่าไรกเ็ป็นแนวทางต่างหาก	ส่วนเจ้าของทีจ่ะท�าให้เกดิมขีองเจ้าของต้องเป็นเงือ่นหน่ึงๆ	 

ของอุบายสตปัิญญาของเจ้าของทีจ่ะผลิตขึน้มาคดิข้ึนมาให้เป็นสมบตัขิองเจ้าของ	ถงึจะแก้กเิลสเจ้าของ 

ได้นะ	นี่เป็นแนวทางต่างหากที่ครูบาอาจารย์สอนนี่	ให้จ�าเอาไว้เฉยๆ	แต่เวลาเป็นหน้าที่ของตัวเองแล้ว	

มนัเป็นเรือ่งของตวัเองทีจ่ะผลิตจะค้นขึน้มาทกุส่ิงทกุอย่างให้เป็นวงปัจจุบนั	ให้เป็นสมบัตขิองเจ้าของและ 

แก้กิเลสเจ้าของได้	เป็นผลขึ้นมาในขณะนั้น	ให้จ�าให้ดี…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๑๖๗)

 “…ความเพียรจึงควรให้มีเป็นบทเป็นบาทเป็นจังหวะ	ที่ควรจะหนักให้หนัก	นอกจากเรื่องว่าเบาน่ะ

มันเป็นของมันเองละ	 ควรจะหนักก็ให้มันหนักบ้าง	 นักประกอบความพากเพียรให้ได้เห็นความอัศจรรย์	

อย่าให้มแีต่ครบูาอาจารย์ท่านพดูท่านอธบิายเรือ่งธรรมเรือ่งความมคีวามเป็นของท่านหรอืของธรรมให้ฟัง

เพียงเท่านั้น	ให้ปรากฏในจิตใจของเราประจักษ์เอง	มันถึงเชื่ออย่างลึก	เชื่ออย่างฝังใจ	ถ้าเราได้เห็นได้รู้ 

โดยล�าพงัตนเองแล้วเรยีกว่า	สนทิฺฏฺ€โิก	ประจักษ์		หรอื	 ปจฺจตฺตํ เวทิตพโฺพ		ประจักษ์ภายในแล้ว	จะไม่มวัีนลืมเลย	 

นี่การประกอบความพากเพียร…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๒๙๗)

	 “…การอดอาหารต้องให้รูจั้กเจ้าของนะ	ธาตขุนัธ์ของเจ้าของ	ต้องรูเ้องนะ	ให้คนอ่ืนไปบอกไปแนะ

ไม่เหมาะ	คอืการอดอาหารน้ีมนัเป็นอุบายช่วย	เป็นวิธกีารหน่ึงทีจ่ะช่วยการแก้กเิลสให้ง่ายขึน้	แต่ไม่ใช่เป็น 

เรือ่งแก้กเิลส	คอืเวลาไม่อดอาหารมนัเป็นอย่างหน่ึง	การภาวนามนัไม่สะดวก	จิตมนัคกึมนัคะนอง	น่ีละส�าคญั 

กว่าเพื่อน	 คือธาตุขันธ์มันมีก�าลัง	 และกายมันก็เป็นเครื่องส่งเสริมจิตให้คึกคะนองได้	 เมื่อมีก�าลังแล้ว 

ค�าชีแ้จง
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มนักไ็ปหมนุจิตน่ันแหละท�าให้คกึคะนองได้	แล้วภาวนาให้สงบมนัไม่ยอมสงบ	มนัดิน้รน	เราจึงต้องพกัอาหาร	 

เพือ่ให้อาหารน้อยลงไป	เมือ่อาหารน้อยลงไป	ร่างกายน่ีมนักไ็ม่หนุนจิต	ไม่กวนจิต	จิตมนักไ็ม่ดดีไม่ดิน้มาก 

เหมือนตอนที่ธาตุขันธ์มีก�าลัง	ทีนี้การภาวนาก็ค่อยสงบตัวลงไปได้ง่าย	นี่เห็นชัด	เพราะฉะนั้นจึงต้องได ้

อดบ่อยๆ	เพื่อให้ภาวนาละเอียดเข้าไปๆ	ช่วยการภาวนาของเราด้วยการอดอาหาร	นี่พูดถึงเรื่องจิตที่ยัง

ไม่สงบ	มันสงบได้ง่ายกว่ากัน	ถ้าจิตสงบแล้วก็สงบได้ดี	ถ้าออกทางด้านปัญญามันก็คล่องตัว	นั่นมันเป็น

อย่างนั้นนะ

	 เมือ่การอดจะมากไป	เรากต้็องรูจั้กเราเอง	การผ่อนผันส้ันยาวในตวัเอง	จะให้คนอ่ืนไปบอกมนัไม่ 

ถูกนะ	เจ้าของต้องรู้ในเจ้าของเอง	จะสมกับว่าปฏิบัติเพื่อความฉลาด	หาความฉลาด	ก็ต้องให้รู้วิธีใดก็ดี	 

มันอยู่กับตัวแท้ๆ	นี่	อุบายวิธีเหล่านี้	ถ้ามันจะหนักมากไป	เราก็ผ่อนมันได้นี่…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๒๐๘)
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สารบัญ

บทที่

	 ๑.	ยึดมั่นในพลธรรม	๕	(หน้า	๑๒๒	ถึง	๑๒๗)

	 จรงิจังตัง้แต่เป็นฆราวาส	/	ตัง้สัจอธษิฐาน	/	ความสงสัย	/	กติตศิพัท์ของท่านพระอาจารย์มัน่	/	 

ได้เห็นท่านพระอาจารย์มั่น	/	มุ่งออกปฏิบัติกรรมฐาน	/	ไม่ยอมท�าลายสัจจะ	/	สุบินนิมิต	/	

จิตสงบ	/	จิตเสื่อม

	 ๒.	บทธรรมครั้งแรก	(หน้า	๑๒๘	ถึง	๑๓๗)

	 ได้อยู่กับท่านพระอาจารย์มั่น	/	หายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพาน	/	สุบินนิมิตอีกครั้ง	/	ปรึกษา

ครูอาจารย์	/	ท่านพระอาจารย์มั่นให้ก�าลังใจ	/	สมาทานธุดงควัตร	/	ไม่ฉันช้อน

	 ๓.	ก�าลังใจและอุบายแนะน�าของครูอาจารย์	(หน้า	๑๓๘	ถึง	๑๔๖)

	 สภาวะจิตเสื่อม	/	ทุกข์หนัก	/	ท่านพระอาจารย์มั่นให้อุบาย	/	ไม่ถอย	จึงตั้งหลักได้	/	ควบคุม

รักษาจิต	/	ระลึกถึงพระคุณของท่านพระอาจารย์มั่น

	 ๔.	เร่งความเพียร	(หน้า	๑๔๗	ถึง	๑๕๙)

	 ภาวนาตลอดรุง่	/	ทกุขเวทนาใหญ่และอุบายพจิารณา	/	ปัญญาต้องเป็นปัจจุบนั	ไม่ใช่สัญญาอดตี	/	 

ความรูสึ้กอัศจรรย์	/	ท่านพระอาจารย์มัน่ให้ก�าลังใจอีกครัง้	/	ถกูเตอืน	/	ตดิสมาธ	ิ/	มารผจญ-

ธรรมช่วย

	 ๕.	ฝึกจิตบังคับใจ	(หน้า	๑๖๐	ถึง	๑๗๒)

	 ต่อสูก้บักเิลส	/	ถกูจรติกบัอดอาหาร	/	ไม่ฉันนม	/	บังคบัตวัเอง	/	ภาวนาอย่างเดยีว	/	อยูล่�าพงั	/	 

อยู่ที่แร้นแค้น	/	อยู่สถานที่น่ากลัว	/	ไม่อยู่ในสถานที่ที่เคยชิน	/	คุ้ยเขี่ยหากิเลส

	 ๖.	มีสมาธิใช้ปัญญา	(หน้า	๑๗๓	ถึง	๑๙๔)

	 ติดสมาธิ	/	สุขในสมาธิเหมือนเนื้อติดฟัน	/	ปัญญาเริ่มก้าว	/	ต�าหนิสมาธิว่านอนตายอยู่เฉยๆ	/	 

หลงสังขาร	/	กรรมฐาน	๔๐	เป็นได้ทัง้อารมณ์แห่งสมถะและวิปัสสนา	/	ท่านอาจารย์มัน่เพยีบทางขนัธ์- 

ท่านเพยีบทางจิต	/	จิตท�างานไม่หยดุ	/	เหน็กายด้วยความจรงิ	/	ขุดคุย้กเิลส	:	พจิารณาอสุภะ	/	 

ผลจากการพจิารณาอสุภะ	/	จิตอวิชชา	/	ก�าหนดรูอ้าการของจิต	อย่าหลงตามจิต	/	ธรรมสังเวช 

และอุบายธรรม	/	เพื่อความไม่ประมาท	/	ทุกข์หนักอีกครั้ง
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	 ๗.	ธรรมเฉลย-ธรรมอัศจรรย์	(หน้า	๑๙๕	ถึง	๒๑๐)

	 งงกบัปัญหา	/	ป่วยหนักอีกครัง้	/	แก้ได้ด้วยอรยิสัจ	/	ย้อนกลับวัดดอยฯ	/	ไม่สงวนจิต	/	เกดิความ 

สลดสังเวช	/	ป่วยหนักอีก	/	ความคิดเมื่อไปเยี่ยมพระป่วย

	 ๘.	ผู้พาด�าเนิน	(หน้า	๒๑๑	ถึง	๒๒๘)

	 ความส�าคญัของครบูาอาจารย์	/	กว่าจะเป็นวัดป่าบ้านตาด	/	มาตาปิตอุุปัฏฐานธรรม	/	ให้การอบรม 

พระเณรและฆราวาส	/	เริ่มต้นตั้งแต่สมาธิภาวนา	/	ส�าหรับผู้ที่ยังตั้งหลักไม่ได้	/	ยากที่สุดคือ

การฝึกคนให้ดี	ไม่ลูบหน้าปะจมูก

	 ๙.	ธรรมและวินัยเหนือสิ่งอื่นใด	(หน้า	๒๒๙	ถึง	๒๕๑)

	 เข้มงวดด้านจิตตภาวนา	/	วัดเป็นสถานทีส่งบสงดั	/	วัดไม่เอนไปตามโลก	/	มธีดุงควัตรประจ�าใจ	/	 

ยินดีในเสนาสนะป่า	/	สัลเลขธรรม	/	ปัจจัย	๔	/	เครื่องใช้ไม้สอย	/	สิ่งก่อสร้าง	/	ไม่สั่งสม	/	 

ธรรมอยู่ที่ความสม�่าเสมอ-เสมอภาค	/	การช่วยโลก			

	 ๑๐.	หลวงตาของเรา	(หน้า	๒๕๒	ถึง	๒๗๘)

	 ภารกจิ	/	ธาตขุนัธ์และภารกจิ	/	บ�าเพญ็สาธารณกศุล	/	การนิมนต์ท่านไปเทศน์	/	การขอถ่ายภาพ	/	 

เรือ่งทีอ่บรมส่ังสอน	/	การเดนิบิณฑบาต	/	การท�าความเพยีรอย่างจรงิจัง	/	การฝึกทรมานตวัเอง	/	 

เรยีนแล้วต้องน�ามาปฏิบัต	ิ/	อย่าว่าผู้อ่ืน	จงดตูวัเอง	/	การไปการมาของพระเณร	/	ไม่อยากให้พระ 

เณรไปไหนมาไหน	/	ไม่ท�าความคุน้เคย	ให้มสีตธิรรม	/	มสีตไิม่เกีย่วเกาะ	/	สถานทีท่ีค่วรอยูค่วรไป	/	 

สอนตนให้ได้เสียก่อน	/	อย่าลืมตัว	/	อย่าติดในลาภสักการะ	/	เตือนไว้ล่วงหน้า

ค�าปรารภของหลวงตา	(หน้า	๒๗๙)

	 ๑๑.	นตฺถิทานิ	ปุนพฺภโว	(หน้า	๒๘๒	ถึง	๒๘๗)

	 ๑๒.	งานของหลวงตา	(หน้า	๒๘๙	ถึง	๒๙๔)
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- ๑ -
ยึดมัน่ในพลธรรม ๕

 ธรรมทีท่่านพระอาจารย์มัน่ส่ังสอนไว้แก่บรรดาศษิย์อยูเ่สมอ	ได้แก่	พลธรรม	๕	คอื	ศรทัธา	วิรยิะ	 

สติ	สมาธิ	ปัญญา	โดยให้เหตุผลว่า

	 “…	ผู้ไม่ห่างเหินจากธรรมเหล่านี้	ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ขาดทุนและล่มจม	เป็นผู้มีความหวังความเจริญ

ก้าวหน้าไปโดยล�าดับ…”

(ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น	ภูริทัตตเถระ	หน้า	๗๓)

	 เมือ่ได้อ่านเทศน์ของท่านอาจารย์พระมหาบวั	�าณสมปฺนฺโน	ซ่ึงท่านได้แสดงไว้ในโอกาสและสถานที่ 

ต่างๆ	เป็นเวลาเกอืบ	๔๐	ปีมาแล้ว	กพ็อจะประมวลได้ว่า	ท่านอาจารย์พระมหาบัว	�าณสมปฺนฺโน	ด�าเนิน 

ชีวิตของท่านโดยยึดมั่นในพลธรรม	๕	นี้	อย่างเด็ดเดี่ยวจริงจัง	ดังได้รวบรวมเรื่องราวไว้ดังนี้

จริงจังตัง้แตเ่ป็นฆราวาส

 	 “…แต่ว่าเรามันนิสัยจริงจังแต่เป็นฆราวาสมาแล้ว	เวลาบวชก็ตั้งใจบวชเอาบุญเอากุศลจริงๆ	และ

พร�า่สอนตวัเองว่า	บัดน้ีเราบวชแล้ว	พ่อแม่ไม่ได้มาคอยตดิสอยห้อยตาม	คอยตกัคอยเตอืนเราอีกเหมอืนแต่ 

ก่อนแล้วนะ	แม้เวลานอนหลับกไ็ม่มใีครมาปลุกนะ	แต่บดัน้ันมากท็�าความเข้าใจกบัตวัเองราวกบัว่า	อตฺตา หิ  

อตฺตโน นาโถ นะ	อย่างนั้นแหละ

	 แต่ก่อนเราจะไปไหนแต่เช้าๆ	ส่วนมากมแีต่บอกแม่ให้ปลุกว่า	พรุง่น้ีเช้าจะออกไปธรุะแต่เช้า	แม่กป็ลุก 

แต่เช้าแล้วกไ็ป	แล้วกล้็มนอนตมูเหมอืนตาย	ทอดอาลัยหมด	เพราะคดิแล้วว่าแม่จะปลุก	ไม่สนใจเรือ่งการ 

ตืน่นอน	พอถงึเวลาแม่กป็ลุกเอง	ทน้ีีแม่คงจะเหน็อย่างน้ันจึงเป็นห่วงในเวลาไปบวช	เพราะผิดกนักบัพีช่าย	 

ส�าหรับพี่ชายว่าพรุ่งนี้เช้าให้แม่ปลุก	แต่แม่ยังไม่ได้ปลุก	เขากลับตื่นเสียก่อน	ไปก่อนแล้ว

	 พอก้าวออกจากบ้านเข้าวัดก็เตือนตัวเองทันที	 เอาละนะ	 ที่น่ีไม่มีใครจะตามแนะน�าตักเตือนเรา	

ตลอดถงึการหลับการตืน่ไม่มใีครปลุกละนะ	เราต้องเป็นเราเตม็ตวั	ตัง้แต่บดัน้ีไปไม่หวังพึง่พ่อแม่ดงัแต่ก่อน 

อีกแล้ว	 เรียนหนังสือตีสองบ้างตีสามบ้างเป็นประจ�า	ตีห้าบ้างเป็นบางคืน	ตีห้าก็สว่าง	 เดือนมิถุนายน	
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กรกฎาคม	พอสว่างกล็งท�าวัตรแต่เช้าก่อนแล้วจึงค่อยออกบิณฑบาต	มนัตืน่ทนัท�าวัตรเช้า	ดซิู	ผมกแ็ปลก

เหมอืนกนันะ	มนัตัง้ท่าของมนัอย่างจรงิจังไม่เคยพลาดเลย	จะนอนตสีองตสีามตส่ีี	เรือ่งท�าวัตรน้ัน	ทนัทกุวัน	 

ในเวลาพรรษาน้ีตัง้สัจอธษิฐานไว้เลยว่าจะไม่ให้ขาดทัง้เช้าทัง้เยน็	การท�าวัตร	และกราบเรยีนท่านพระครู

ไว้ด้วยหากว่าท่านสั่งให้เราไปในที่นิมนต์ว่า	ให้ท่านรอจนเรากลับมาถึงค่อยท�าวัตร	เราขอท่านไว้อย่างนั้น	

น่ีหมายถงึท�าวัตรส่วนรวม	ส่วนทีก่ฏุเิราท�าอีกทหีน่ึง	น่ีเราอธษิฐานไว้เป็นส่วนรวม	ท�าวัตรส่วนรวมไม่ให้ขาด 

ทั้งเช้าและเย็นในพรรษา…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๑๑๘–๑๑๙)

ตัง้สัจอธิษฐาน

	 ท่านได้เล่าต่อไปว่า	พอบวชแล้วกลับไม่คิดจะสึก	เพราะมีความซาบซึ้งในธรรมะของพระพุทธเจ้า

	 “…เวลาบวชแล้วกต็ัง้หน้าตัง้ตาปฏบัิต	ิตัง้หน้าตัง้ตาเรยีนหนังสือ	น่ีเล่าเป็นคตใิห้หมูเ่พือ่นฟังเรือ่ง

ความจรงิจัง	เรยีนๆ	จรงิๆ	ไม่ถอย	แต่ส�าคญัทีเ่รยีนธรรมะไปตรงไหนมนัสะดดุใจ	เอ๊ะๆ	ชอบกลๆ	เข้าไป 

เรือ่ยๆ	ธรรมกเ็ข้ากบัเราซ่ึงเป็นคนจรงิอยูแ่ล้วได้ง่าย	ธรรมะเป็นของจรงิอยูแ่ล้ว	กบันิสัยจรงิกเ็ลยเข้ากนั 

ได้สนิท	เอ๊ะ	ชอบกลๆ

	 เวลาอ่านพทุธประวัตแิละอ่านสาวกประวัตเิข้าไปอีก	โอ้โฮ	ทน้ีีใจหมนุติว้ๆ	น่ันแลเรือ่งทีจ่ะอยูไ่ปได้	

เรือ่งภายนอกกค่็อยจืดไปจางไปๆ	เรือ่งธรรมะกห็มนุติว้ๆ	ดดูดืม่เข้าไปเรือ่ยๆ	จนกระทัง่ได้ตัง้สัจอธิษฐาน

เวลาเรยีนหนังสือว่า	จบเปรยีญสามประโยคแล้ว	เราจะออกปฏบัิตโิดยถ่ายเดยีวเท่าน้ัน	ไม่มข้ีอแม้ไม่มเีงือ่นไข	

เพราะอยากพ้นทกุข์เหลือก�าลัง	พดูง่ายๆ	อยากเป็นพระอรหนัต์น่ันเอง	เหน็พระพทุธเจ้ากเ็ป็น	พระอรหนัต์	 

สาวกทัง้หลายออกมาจากสกลุต่างๆ	สกลุพระราชา	มหาเศรษฐี	กฎุุมพ	ีพ่อค้า	ประชาชน	ตลอดคนธรรมดา	 

องค์ไหนออกมาจากสกลุใดกไ็ปบ�าเพญ็ในป่าในเขา	หลังจากได้รบัพระโอวาทจากพระพทุธเจ้าแล้ว	เดีย๋วองค์น้ัน 

ส�าเร็จพระอรหันต์อยู่ที่นั่น	องค์นั้นส�าเร็จอยู่ในป่านั้น	อยู่ในเขาลูกนั้น	อยู่ในท�าเลนี้	มีแต่ที่สงบสงัด

	 การประกอบความพากเพยีรของท่านท�าอย่างเอาจรงิเอาจัง	เป็นเน้ือเป็นหนัง	เอาเป็นเอาตายเข้าว่า 

จรงิๆ	ท่านไม่ท�าเหลาะๆ	แหละๆ	เล่นๆ	ลูบๆ	คล�าๆ	เหมอืนอย่างเราทัง้หลายท�ากนั	ผลของท่านแสดงออกมา 

เป็นความอัศจรรย์	เป็นพระอรหันต์วิเศษๆ	นี่ละมันถึงใจ…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๑๑๙–๑๒๐)
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ความสงสัย

	 “…เกดิความเชือ่เล่ือมใสขึน้มาและคดิอยากบ�าเพญ็ตนให้เป็นเช่นน้ันด้วย		แต่วิธบี�าเพญ็เพือ่เป็นเช่นน้ัน 

จะบ�าเพญ็อย่างไร?		ธรรมคอืปฏปิทาเครือ่งด�าเนินซ่ึงจะชักจูงจิตใจให้เป็นไปเพือ่ธรรมขัน้สูงคอืการตรสัรู	้

เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนั้น	บัดนี้จะสามารถผลิตผลให้เป็นเช่นนั้นได้หรือไม่	หรือจะ

เป็นโมฆะและกลายเป็นความล�าบากแก่ตนผู้ปฏบิตัไิปเปล่าๆ	หรอืหากจะมผีลเช่นน้ันอยูอ่ย่างสมบูรณ์ตาม 

สวากขาตธรรมทีต่รสัไว้ชอบแล้ว	น้ีเป็นความสงสยัเบ้ืองต้น	แต่ความเชือ่ว่าพระพทุธเจ้าตรสัรูก้ด็	ีพระสาวก 

ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ก็ดี	รู้สึกเชื่อมั่นอย่างเต็มใจตามวิสัยของปุถุชน

	 ส่ิงทีเ่ป็นอุปสรรคแก่ตนอยูใ่นระยะเริม่ต้นน้ีกค็อื	ความสงสัยว่าปฏปิทาทีเ่ราด�าเนินตามท่านจะบรรลุ 

ถึงจุดที่ท่านบรรลุหรือไม่	หรือว่าทางเหล่านี้จะกลายเป็นขวากเป็นหนามไปเสียหมด	หรือจะกลายเป็นอื่น 

จากนิยยานิกธรรม	ทัง้ๆ	ทีพ่ระพทุธเจ้าและสาวกทัง้หลายด�าเนินไปตามทางสายน้ีแล้วถงึแดนแห่งความเกษม	 

นี่เป็นความสงสัยปฏิปทาฝ่ายเหตุ	 ฝ่ายผลก็ให้มีความสงสัยว่าเวลานี้มรรคผลนิพพานจะมีอยู่เหมือนครั้ง

พุทธกาลหรือไม่	ความสงสัยที่ฝังอยู่ภายในใจทั้งนี้ไม่สามารถจะระบายให้ผู้หนึง่ผู้ใดฟังได้	เพราะเข้าใจว่า 

จะไม่มีใครสามารถแก้ไขความสงสัยนี้ให้สิ้นซากไปจากใจได้…”

(แว่นดวงใจ	หน้า	๒๒๑)

กิตติศัพทข์องทา่นพระอาจารยม์ัน่   

	 “….น่ีละจึงเป็นเหตใุห้มคีวามสนใจและมุง่หวังทีจ่ะพบท่านพระอาจารย์มัน่อยูเ่สมอ	แม้จะยงัไม่เคย 

พบเห็นท่านมาก่อนเลยก็ตาม	 แต่เคยได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านฟุ้งขจรมาจากจังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นเวลานานแล้วว่าท่านเป็นพระส�าคญัรปูหน่ึง	โดยมากผู้ทีม่าเล่าเรือ่งของท่านให้ฟังน้ันจะไม่เล่าธรรมขัน้ 

อรยิภมูธิรรมดา	แต่จะเล่าถงึข้ันพระอรหตัภูมขิองท่านทัง้น้ัน	จึงเป็นเหตใุห้มัน่ใจว่า	เมือ่เราได้ศกึษาเล่าเรยีน 

ให้เตม็ภมูคิ�าสัตย์ของตนทีต่ัง้ไว้แล้ว	อย่างไรเราจะต้องพยายามออกปฏิบตัแิละไปอยูส่�านักของท่าน	และ

ศึกษาอบรมกับท่าน	เพื่อจะตัดข้อข้องใจสงสัยที่ฝังใจอยู่ขณะนี้ให้จงได้…”

(แว่นดวงใจ	หน้า	๒๒๑–๒๒๒)
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ไดเ้ห็นทา่นพระอาจารยม์ัน่

	 “…พอเดนิทางไปถงึจังหวัดเชียงใหม่	กเ็ผอิญท่านพระอาจารย์มัน่ถกูท่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ี	จังหวัด

อุดรธานี	อาราธนานิมนต์ท่านให้ไปพกัจ�าพรรษาอยูท่ีจั่งหวัดอุดรธานี	ท่านก�าลังเดนิทางออกจากทีวิ่เวกมา 

พกัอยูท่ีวั่ดเจดย์ีหลวง	จังหวัดเชียงใหม่	ไล่เล่ียกนักบัทางน้ีไปถงึ	พอได้ทราบว่าท่านมาพกัอยูท่ีวั่ดเจดย์ีหลวง 

เท่านั้น	 ก็เกิดความยินดีเป็นล้นพ้น	ตอนเช้าไปบิณฑบาตกลับมาได้ทราบจากพระเล่าให้ฟังว่า	 เช้านี้ท่าน

พระอาจารย์มัน่ออกบิณฑบาตสายน้ีและกลบัมาทางเดมิ	ดงัน้ีกย็ิง่เป็นเหตใุห้มคีวามสนใจใคร่อยากจะพบ 

เหน็ท่านมากขึน้	จะไม่พบซ่ึงๆ	หน้ากต็าม	แต่ขอให้พบเหน็ท่านจะเป็นทีพ่อใจ	ก่อนทีท่่านจะออกเดนิทางไป 

จังหวัดอุดรธานี

	 พอวันรุง่ขึน้เช้าก่อนท่านออกบณิฑบาต	เรากร็บีไปบิณฑบาตแต่เช้าก่อนท่าน	แล้วกลับมาถงึกฎุกีค็อย 

สังเกตตามเส้นทางที่ท่านจะผ่านมาตามที่ได้สอบถามกับพระไว้แล้ว	 ไม่นานก็เห็นท่านมา	 จึงรีบเข้าไปใน 

ห้องกุฎี	แล้วค่อยสอดส่ายตาออกดูท่านภายในหอ้งอย่างลบัๆ	ด้วยความหิวกระหายอยากพบท่านมาเป็น

เวลานาน	ก็ไดเ้ห็นทา่นมาจริงๆ	เกิดความเลือ่มใสในทา่นขึน้อย่างเต็มที่ในขณะนัน้ว่า	เราไม่เสยีทีทีเ่กิดมา

เป็นมนุษย์ทั้งชาติ	 ได้เห็นพระอรหันต์ในคราวนี้เสียแล้ว	 ทั้งๆ	 ที่ไม่มีใครบอกว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็น 

พระอรหนัต์	แต่ใจเรามนัหยัง่เช่ือแน่วแน่ลงไปอย่างน้ัน	พร้อมทัง้ความปีตยินิดจีนขนพองสยองเกล้าอย่าง

บอกไม่ถกูในขณะทีไ่ด้เหน็ท่าน	ทัง้ๆ	ทีท่่านกไ็ม่ได้มองเหน็เราด้วยตาเน้ือ	คราวน้ันท่านพกัอยูท่ีวั่ดเจดย์ีหลวง 

ไม่กี่วันก็ออกเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีกับคณะลูกศิษย์ของท่าน…”

(แว่นดวงใจ	หน้า	๒๒๒)

มุง่ออกปฏิบัติกรรมฐาน

	 “….ความสัตย์ทีเ่คยตัง้ต่อตนเองน้ัน	คอืฝ่ายบาลีขอให้จบเพยีงเปรยีญ	๓	ประโยคเท่าน้ัน	ส่วนนักธรรม 

แม้จะไม่จบช้ันกไ็ม่ถอืเป็นปัญหา	พอสอบเปรยีญได้	๓	ประโยคแล้วจะออกปฏิบัตโิดยถ่ายเดยีว	จะไม่ยอม

ศกึษาและสอบประโยคต่อไปเป็นอันขาด	น่ีเป็นค�าสัตย์ทีเ่คยตัง้ไว้	ฉะน้ัน	การศกึษาเล่าเรยีนจึงมุง่เพือ่เปรยีญ	 

๓	ประโยค	แต่จะเป็นกรรมดหีรอืกรรมช่ัวอย่างไรกไ็ม่ทราบได้	การสอบเปรยีญตกอยูถ่งึ	๒	ปี	ปีทีส่ามจึง 

สอบได้	แม้ฝ่ายนักธรรมที่เรียนและสอบยังไม่จบชั้นก็พลอยได้ตามกันไปจนจบชั้น	 เพราะเรียนและสอบ

ควบกันไป…”

(แว่นดวงใจ	หน้า	๒๒๒)
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ไมย่อมท�าลายสัจจะ

	 “…เราพยายามเรยีนหนังสืออยูท่ีวั่ดเจดย์ีหลวง	พอสอบเปรยีญได้กเ็ข้าไปกรงุเทพฯ	เพือ่มุง่หน้าออก 

ปฏบัิตกิรรมฐานตามค�าสัตย์ทีต่ัง้ไว้	แต่ถกูผู้ใหญ่ส่ังให้อยูท่ีน่ั่นด้วยความเมตตาหวังอนุเคราะห์ทางด้านปรยิตัิ	 

พยายามหาทางหลีกออกเพือ่ปฏบัิตติามความตัง้ใจและค�าสัตย์ทีต่ัง้ไว้แล้ว	เพราะคดิว่าค�าสัตย์ได้ส้ินสุดแล้ว 

ในขณะที่สอบเปรียญได้	เราจะเรียนและสอบประโยคต่อไปอีกไม่ได้โดยเด็ดขาด	ตามปกตินิสัยรักความ

สัตย์มาก	ถ้าได้ตัง้ค�าสัตย์ลงคราวไหนแล้ว	จะไม่ยอมท�าลายค�าสัตย์น้ัน	แม้ชวิีตกไ็ม่รกัเท่าค�าสัตย์	น่ีอย่างไร 

จะพยายามออกปฏบัิตใิห้จนได้	เผอิญในระยะน้ันพระผู้ใหญ่ทีเ่ป็นอาจารย์ถกูนิมนต์ไปต่างจังหวัด	เรากพ็อม ี

โอกาสปลีกตวัออกจากกรงุเทพฯ	ได้ในเวลาน้ัน	หากว่าท่านยงัอยูท่ีน้ั่น	จะหาทางออกยาก	เพราะท่านกเ็ป็น 

เจ้าบุญเจ้าคุณเหนือกระหม่อมเราอยู่	อาจจะเกรงอกเกรงใจท่านและหาทางออกได้ยาก…”

(แว่นดวงใจ	หน้า	๒๒๒–๒๒๓)

สุบินนิมิต

	 “…พอเหน็เป็นโอกาสดตีอนกลางคนืกเ็ข้าน่ังตัง้สัจจาธษิฐานขอบันดาลจากพระธรรม	เพือ่เป็นการ

สนับสนุนความแน่ใจในการออกคราวน้ี	เมือ่ท�าวัตรสวดมนต์เสรจ็แล้ว	ในค�าอธษิฐานน้ันมคีวามมุง่หมายว่า	ถ้าจะ 

ได้ออกปฏบิตักิรรมฐานตามทีไ่ด้ตัง้ค�าสัตย์โดยความสะดวกด้วย	ออกไปแล้วจะได้สมความปรารถนาด้วย	 

ขอให้นิมิตที่แปลกประหลาดแสดงขึ้นในคืนวันนี้	จะแสดงขึ้นทางด้านภาวนาหรือด้านความฝันก็ได้	แต่ถ้า

จะไม่ได้ออกปฏิบัติก็ดี	ออกไปแล้วไม่สมหวังก็ดี	นิมิตที่แสดงขึ้นมานั้น	ขอจงแสดงเหตุที่ไม่สมหวังและ 

ไม่เป็นทีพ่อใจ	แต่ถ้าเป็นด้วยความสมหวังเมือ่ออกไปแล้ว	ขอให้เป็นนิมติทีแ่ปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิง่ 

แสดงขึ้นมาในคืนวันนี้

	 จากนั้นก็นั่งภาวนาต่อไป	 ก็ไม่ปรากฏว่ามีนิมิตใดๆ	 มาผ่านในระยะที่นั่งอยู่เป็นเวลานาน	 ก็หยุด

และพักผ่อน	ขณะที่หลับลงไปปรากฏว่าได้เหาะขึ้นไปบนอากาศสูง	และในขณะที่เหาะนั้นได้เหาะขึ้นจาก

พระนครหลวง	แต่ไม่ใช่พระนครหลวงกรงุเทพฯ	เรา	จะเป็นนครหลวงอะไรกไ็ม่ทราบ	กว้างสุดสายหสูายตา	 

และเป็นนครหลวงที่สวยงามมาก	 เหาะรอบพระนครน้ันสามรอบแล้วก็กลับลงมา	 พอกลับมาถึงที่ก็ต่ืน 

ขึน้มา	เป็นเวลาส่ีนาฬิกาพอด	ีจึงรบีลุกจากทีน่อนด้วยความรูสึ้กอ่ิมเอิบภายในอกในใจ	เพราะขณะทีเ่หาะไป 

รอบๆ	พระนครหลวงนั้น	ได้เห็นสิ่งที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์หลายประการ	ซึ่งไม่สามารถจะน�ามา 

พรรณนาให้ฟังโดยทั่วถึงได้	 ขณะที่ตื่นข้ึนมาก็ตื่นด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสและยินดีในนิมิตเป็นอันมาก	 

ทัง้เกดิความคดิขึน้ในเวลาน้ันว่า	อย่างไรเราต้องสมหวังแน่นอน	เพราะนิมติประเภทอัศจรรย์เช่นน้ี	เราไม่เคย 

ปรากฏตัง้แต่กาลไหนๆ	มา	เพิง่จะมาปรากฏในคนืวันน้ีเท่าน้ัน	ทัง้สมกบัเจตนาทีเ่ราตัง้ไว้ในค�าอธษิฐานด้วย	 
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คนืน้ีรูสึ้กเป็นของอัศจรรย์ยิง่ในนิมติของเรา	พอฉันจังหนัเสรจ็กถ็อืโอกาสเข้าไปนมสัการกราบลาพระมหาเถระ 

ที่เป็นผู้ใหญ่ในวัดนั้น	ท่านก็ยินดีอนุญาตให้ไปได้….”	(รวมเวลาศึกษาทางปริยัติอยู่	๗	พรรษา)

(แว่นดวงใจ	หน้า	๒๒๓–๒๒๔)

จิตสงบ

	 “…ตอนปฏบัิตทิแีรกกเ็อาจรงิเอาจัง	และนิสัยเรามนัจรงิด้วยไม่ใช่เล่นๆ	หยอกๆ	ถ้าปักลงตรงไหนแล้ว 

ต้องเป็นอย่างนั้น	พอออกปฏิบัติแล้ว	มีหนังสือปาฏิโมกข์พกเล่มเดียวเท่านั้นติดย่ามไป	คราวนี้จะเอาให ้

เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผล		เอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลย	อย่างอื่นไม่หวังทั้งหมด	หวังความพ้นทุกข์

อย่างเดยีวเท่าน้ัน	จะพ้นทกุข์ในชาตน้ีิแน่นอน	ขอแต่ท่านผู้หน่ึงผู้ใดได้ช้ีแจงให้เราทราบเรือ่งมรรคผลนิพพาน 

ว่ามีอยู่จริงเท่านั้น	 เราจะมอบกายถวายชีวิตต่อท่านผู้น้ัน	และมอบกายถวายชีวิตต่ออรรถต่อธรรมด้วย 

ข้อปฏบิตัอิย่างไม่ให้มอีะไรเหลือหลอเลย	ตายกต็ายไปกบัข้อปฏบัิต	ิไม่ได้ตายด้วยความถอยหลัง	จิตปักลง 

เหมือนหินหัก

	 ออกมาทแีรกกม็าจ�าพรรษาโคราช	อ�าเภอจักราช	(ปีน้ันเป็นพรรษาที	่๘)	กเ็ร่งความเพยีรตัง้แต่มาถงึ 

ทแีรก	ไม่นานจิตกไ็ด้ความสงบ	เพราะท�าทัง้วันทัง้คนื	ไม่ยอมท�างานอะไรทัง้น้ันนอกจากงานสมาธภิาวนา

เดินจงกรมอย่างเดียว	ตามประสาของคนล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละ	จิตก็สงบได้	ก็เร่งใหญ่เลย…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๖๐)

จิตเสื่อม

 “…ระยะต่อมาพระผู้ใหญ่จะให้เข้าไปเรยีนหนังสือทีก่รงุเทพฯอีก	และท่านอุตส่าห์เมตตาตามมาส่ัง	

แล้วก็เลยไปต่างจังหวัด	ขากลับมาท่านจะให้ไปกรุงเทพฯ	ด้วย	เรารู้สึกอึดอัดใจ	จากนั้นเราก็เดินทางมา

จังหวัดอุดรธานี	เพือ่ตามหาท่านพระอาจารย์มัน่	ใจทีม่คีวามเจรญิในทางด้านสมาธ	ิกป็รากฏว่าเส่ือมลงที่

บ้านตาดซ่ึงเป็นบ้านเกดิของตน	การเส่ือมทัง้น้ีเน่ืองจากท�ากลดคนัหน่ึงเท่าน้ัน	และการมาอยูบ้่านตาดกย็งั

ไม่ถงึเดอืนเตม็	จิตรูส้กึเข้าสมาธไิม่ค่อยสนิทดเีหมอืนทีเ่คยเป็นมา	บางครัง้เข้าสงบได้	แต่บางครัง้เข้าไม่ได้		 

พอเห็นท่าไม่ดี	จะฝืนอยู่ไปก็ต้องขาดทุน	จึงรีบออกจากที่นั้นทันที	ตอนนั้นสมาธิก็ดีไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะ	

แน่นป๋ึงเลยเทยีว	เริม่แน่ใจว่ามรรคผลนิพพานมแีล้วเพราะจิตแน่นป๋ึง	ไม่สะทกสะท้านกบัอะไร	แม้ขนาดน้ัน 

ก็ยังเสื่อมได้แค่ท�ากลดคันเดียวเท่านั้น…”

(แว่นดวงใจ	หน้า	๒๒๔)
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	 การเสาะแสวงหาครบูาอาจารย์ของท่านอาจารย์น้ัน	ท่านได้เสาะหามามาก	แต่ผลสุดท้ายท่านกไ็ด้

ท่านพระอาจารย์มั่นมาเป็นครูอาจารย์	ท่านได้เทศน์ไว้ว่า

 “…การที่เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจและปรากฏเป็นความอบอุ่นขึ้นมาภายในตนน้ัน 

เป็นส่ิงทีห่าได้ยาก	เสาะแสวงเสียแทบล้มแทบตาย	ดไีม่ดไีม่เจอ	เลยล้มเหลวไปเฉยๆ	ต่อหน้าต่อตาเรา	เพราะ 

ส่ิงตอบแทนความมุง่หวังของเราความมุง่หมายของเราไม่ม	ีถงึมเีรากไ็ม่พบไม่เจอท่านเสีย	ผลประโยชน์น้ี 

กล้็มเหลวไปได้		ดงัทีผ่มได้เคยพดูเสมอว่า	เสาะแสวงหาครหูาอาจารย์น้ัน	ผมน่ะเสาะแสวงหามากต่อมาก	 

เพราะเราไม่ได้ตัง้ความมุง่หมายไว้อย่างธรรมดาๆ	แม้จะตวัเท่าหนูน้ีกต็าม	การตัง้ความมุง่หมายไว้ภายใน

ใจนี้	ตั้งไว้อย่างสูงสุดทีเดียว	คือวิมุตติหลุดพ้นเท่านั้น…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๑๘๔)

	 “…ผมน่ีจะว่านักล่าอาจารย์กถ็กู	มนัเข้าหมด	ทัง้ปรยิตั	ิทัง้ปฏบัิต	ิเพราะฉะน้ันถงึพดูได้	เรือ่งปรยิตัิ

กพ็ดูได้	เรือ่งปฏิบัตกิพ็ดูได้	เพราะเคยเข้าเคยอยูท่ัง้น้ัน	ไม่ว่าวัดราษฎร์วัดหลวงอะไร	วัดใหญ่วัดน้อย	ได้ไป 

อยูห่มดกร็ูซิ้	ออกมาทางป่ากเ็หมอืนกนั	ส�านักไหนผมกไ็ป	ครบูาอาจารย์ยิง่มช่ืีอโด่งดงัเท่าไรยิง่บุกเข้าไป…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๓๙๐)

	 เมือ่ได้พบท่านพระอาจารย์มัน่ครัง้แรก	และได้ฟังบทธรรมจากท่านพระอาจารย์มัน่ครัง้แรก	กเ็กดิ

ความเชื่อเลื่อมใสทันที	เรื่องนี้ท่านได้เล่าไว้ดังนี้

ไดอ้ยูก่ับทา่นพระอาจารยม์ัน่  (ในพรรษาที ่๙)

	 “…การจากนครราชสีมามาจังหวัดอุดรคราวน้ี	 จุดประสงค์ก็เพื่อจะมาให้ทันท่านพระอาจารย์มั่น 

ซึ่งจ�าพรรษาอยู่ที่วัดป่าโนนนิเวศน์	 อุดรธานี	 แต่ก็มาไม่ทันท่าน	 เพราะท่านถูกนิมนต์ไปจังหวัดสกลนคร 

เสียก่อน	จึงเลยไปพกัอยูท่ีวั่ดทุง่สว่าง	จังหวัดหนองคาย	ประมาณสามเดอืนกว่า	พอถงึเดอืนพฤษภาคม	๒๔๘๕	

(พรรษาที	่๙)	กอ็อกเดนิทางจากหนองคายไปจังหวัดสกลนคร	และเดนิทางต่อไปถงึวัดท่านพระอาจารย์มัน่	 

ที่ตั้งอยู่บ้านโคก	ต�าบลตองโขบ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	พอไปถึงวัด	พบท่านก�าลังเดินจงกรมอยู่ 

- ๒ -
บทธรรมครัง้แรก
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เวลาโพล้เพล้	(จวนมดื)		ท่านกถ็ามว่า	“ใครมา”	กก็ราบเรยีนถวายท่าน	จากน้ันท่านกอ็อกจากทางจงกรม

ขึ้นไปบนศาลา	 เพราะท่านพักอยู่ในห้องบนศาลาน้ัน	 ท่านก็ทักทายปราศรัยด้วยความเมตตาและเอ็นด ู

คนที่แสนโง่ไปหาท่าน…”

(แว่นดวงใจ	หน้า	๒๒๔)

	 ท่านอาจารย์ได้เล่าว่า	เป็นจังหวะเหมาะพอดีที่ท่านจะได้อยู่กับหลวงปู่มั่น

	 “…	พอไปถึงหลวงปู่มั่นเท่านั้นละ	ไม่อยากได้ยินเลยค�าที่ว่าที่นี่เต็มแล้ว	รับไม่ได้แล้ว	กลัวว่าหัวอก

จะแตก	ถึงขนาดนั้น	เรายังไม่ลืมนะ	ค�าพูดของท่าน	ค�านั้นเป็นสดๆ	ร้อนๆ	ว่า	‘นี่พอดีนะนี่	เมื่อวานนี ้

ท่านเนตรไปจากน้ี	แล้ววันน้ีท่านมหากม็า	ไม่เช่นน้ันกไ็ม่ได้อยู	่กฏุไิม่ว่าง’	น่ัน	ฟังซิ	ท่านพดู	อู๋ย	มนัเสียวจะตาย	 

เข้าถึงหัวตับโน่นน่ะ	ทั้งๆ	ที่จะได้อยู่อยู่นะ	ฟังซิ…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๓๔๐)

	 “…และท่าน	(พระอาจารย์มั่น)	ได้แสดงธรรมให้ฟัง	ในบทธรรมที่ท่านแสดงให้ฟังในคืนวันที่ไปถึง 

ทแีรกน้ัน	จะน�าใจความย่อเท่าทีจ่�าได้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบ	และเป็นบทธรรมทีฝั่งลึกอยูภ่ายในใจจนบดัน้ีว่า		 

‘ท่านมหากนั็บว่าเรยีนมาพอสมควร	จนปรากฏนามเป็นมหา	ผมจะพดูธรรมให้ฟังเพือ่เป็นข้อคดิ	แต่อย่าเข้าใจ

ว่าผมประมาทธรรมของพระพุทธเจ้านะ	เวลานี้ธรรมที่ท่านเรียนมาได้มากได้น้อย	ยังไม่อ�านวยประโยชน์ 

ให้ท่านสมภมูทิีเ่ป็นเปรยีญ	นอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาของท่านในเวลาน้ีเท่าน้ัน	เพราะท่านจะอด 

เป็นกังวลและน�าธรรมที่เรียนมานั้นเข้ามาเทียบเคียงไม่ได้ในขณะที่ท�าใจให้สงบ

	 ดังนั้นเพื่อความสะดวกในเวลาจะท�าความสงบให้แก่ใจ	 ขอให้ท่านที่จะท�าใจให้สงบยกบูชาไว้ก่อน

ในบรรดาธรรมทีท่่านได้เรยีนมา	ต่อเมือ่ถงึกาลทีธ่รรมซ่ึงท่านเรยีนมาจะว่ิงเข้ามาประสานกนักบัทางด้าน

ปฏบิติัและกลมกลืนกนัได้อย่างสนิท	ทัง้เป็นธรรมแบบพมิพ์	ซ่ึงเราควรจะพยายามปรบัปรงุจิตใจให้เป็นไป 

ตามน้ัน	ธรรมทัง้สองคอืปรยิตัแิละปฏบัิตจิะว่ิงเข้าประสานกนัเอง	แต่เวลาน้ีผมยงัไม่อยากจะให้ท่านเป็น

อารมณ์กบัธรรมทีท่่านเล่าเรยีนมา	อย่างไรจิตจะสงบลงได้หรอืจะใช้ปัญญาคดิค้นในขันธ์	กข็อให้ท่านท�าอยู่ 

ในวงกายน้ีก่อน	เพราะธรรมในต�าราท่านชีเ้ข้ามาในขนัธ์ทัง้น้ัน	แต่หลักฐานของจิตยงัไม่ม	ีจึงไม่สามารถน�า 

ธรรมที่เรียนมาจากต�าราน้อมเข้ามาเป็นประโยชน์แก่ตนได้	และยังจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์คาดคะเน

ไปที่อื่น	จนกลายเป็นคนไม่มีหลัก	เพราะจิตติดปริยัติในลักษณะไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้า	ขอให้ท่านน�า

ธรรมทีผ่มพดูให้ฟังไปคดิด	ูถ้าท่านตัง้ใจปฏบัิตไิม่ท้อถอย	วันหน่ึงข้างหน้าธรรมทีก่ล่าวน้ีจะประทบัใจท่าน

แน่นอน’…”

(แว่นดวงใจ	หน้า	๒๒๔–๒๒๕)
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	 “…เรารูสึ้กเกดิความเช่ือเล่ือมใสท่านทนัททีีไ่ด้เหน็องค์ของท่านชัดเจนในคนืวันน้ัน	เพราะทัง้ความเช่ือ 

ในธรรมทีท่่านเมตตาแสดงให้ฟัง	และท่านกอ็นุเคราะห์รบัไว้ให้อยูใ่นส�านักของท่านตลอดมา	เรากอ็ยูก่บัท่าน 

ด้วยความพอใจจนบอกไม่ถูก	แต่อยู่ด้วยความโง่เง่าอย่างบอกไม่ถูกอีกเหมือนกัน	เฉพาะองค์ท่านรู้สึกมี

เมตตาธรรมานุเคราะห์ทุกครั้งที่เข้าไปหา”

(แว่นดวงใจ	หน้า	๒๒๕)

	 “…	ท่านช้ีแจงแสดงเรือ่งอะไร	ไม่ว่าดทู่านทางตาฟังท่านทางห	ูอะไรไม่มคีลาดมเีคล่ือนจากหลักธรรม 

หลักวินัย	พดูอะไรตรงไปตรงมาเป๋งๆ	ใจออกอุทานว่า	โอโห	น่ีละอาจารย์ของเรา	การแสดงเรือ่งมรรคผล 

นิพพาน	ไม่รู้ท่านเอามาจากไหน	ไม่ได้มีค�าว่าเห็นจะ-เห็นจะ	เพราะถอดออกมาจากใจท่านแท้ๆ	ที่ท่านรู้ 

ท่านเหน็ท่านปฏบิตัมิาอย่างไร	เหมอืนอย่างว่าน่ีน่าๆ	อยูอ่ย่างน้ัน	เหน็หรอืไม่เหน็	รูห้รอืไม่รู	้น่ีน่ามรรคผล

นิพพานอยูท่ีไ่หน	อยูท่ีน่ี่ๆ	จิตมนักฝั็งลกึฝังจรงิๆ	เหมอืนกบัท้าทายอยูต่ลอดเวลา	ในการแสดงด้วย	ท้าทาย

ความจริงจังของท่าน	ท้าทายด้วยความจริงของธรรมด้วย

	 ความจรงิจังของท่านกห็มายถงึท่านเป็นผู้รูผู้้เหน็เอง	ไม่ใช่ผู้อ่ืนผู้ใดเป็นผู้เหน็	แล้วท่านหยบิยมืมาพดู 

มาเทศน์ให้เราฟัง	ท่านเป็นผู้รูเ้องเหน็เองในธรรมทัง้หลาย	เวลามาแสดงให้เราฟังจึงถงึใจ	พอเข้าถงึใจแล้วทน้ีี 

เราจะจรงิไหม	มรรคผลนิพพานจะสงสัยอีกไหมทีน่ี่	ไม่มทีางสงสัย	หมดแล้ว	เรือ่งมรรคผลนิพพานยงัมอียู่ 

หรือไม่นั้น	เป็นอันว่าหมดปัญหาแล้วโดยประการทั้งปวง	ไม่มีเหลืออยู่แม้เปอร์เซ็นต์เดียวเลย	เชื่อแน่ว่า

มรรคผลนิพพานมอียูร้่อยเปอร์เซ็นต์	เอาละทน้ีีเราย้อนมาถามตวัเองว่า	จะจรงิไหม	จรงิซี	ไม่จรงิให้ตายเสีย	 

อย่าอยู่หนักศาสนาและหนักแผ่นดินต่อไป	ตั้งแต่บัดนั้นมาก็ฟัดกันใหญ่เลย…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๑๒๐–๑๒๑)

	 “…จากน้ันมากต็ัง้สัจอธษิฐาน	หากว่าท่านยงัมชีีวิตอยูต่ราบใดแล้ว	เราจะไม่หนีจากท่าน	จนกระทัง่วัน

ท่านล่วงไปหรอืเราล่วงไป	แต่การไปเทีย่วเพือ่ประกอบความพากเพยีรตามกาลเวลาน้ัน	ขอไปตามธรรมดา	 

แต่ถือท่านเป็นหลัก	เหมือนกับว่าบ้านเรือนอยู่กับท่าน	ไปที่ไหนต้องกลับมาหาท่าน…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๖๑)
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สุบินนิมิตอีกครัง้

	 “…	ความฝันเรากไ็ม่ลมื	ความฝันน้ีกเ็คยเล่าให้หมูเ่พือ่นฟังแล้ว	แต่กร็ูสึ้กว่ามนัดดูดืม่พอให้พดูได้อีก	 

ไปอยู่กับท่าน	พอตั้งสัจอธิษฐานแล้วด้วยความลงใจของเรา	เชื่อต่อท่านเต็มเม็ดเต็มหน่วยหาที่แย้งไม่ได้	

ไม่ว่าท่านจะแสดงออกมาภายนอกภายใน	 ตรงกับหลักธรรมหลักวินัยเป๋งๆ	 ไม่มีอ้อมค้อม	 จึงได้ปลงใจ

อธษิฐานว่าจะอยูก่บัท่าน	หากว่าท่านยงัมชีวิีตอยูจ่นกระทัง่ป่านน้ี	ผมกย็งัไม่หนี	ผมต้องอยูก่บัท่าน	แต่การ 

ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็เป็นธรรมดาดังที่คิดไว้

	 ไปอยูก่บัท่านได้ประมาณสัก	๔-๕	คนืเท่าน้ันกระมงั	ความฝันน้ีกเ็ป็นความฝันเรือ่งอัศจรรย์เหมอืนกนั	 

ฝันว่าได้สะพายบาตร	แบกกลด	ครองผ้าด้วยดไีปตามทางอันรกชฏั	สองฟากทางแยกไปไหนไม่ได้มแีต่ขวาก

แต่หนามเตม็ไปหมด	นอกจากจะพยายามไปตามทางทีเ่ป็นเพยีงด่านๆ	ไปอย่างน้ันแหละ	รกรงุรงั	หากพอ 

รูเ้งือ่นพอเป็นแถวทางไป	พอไปถงึทีแ่ห่งหน่ึงกม็กีอไผ่หนาๆ	ล้มทบัขวางทางไว้	หาทางไปไม่ได้	จะไปทางไหน 

กไ็ปไม่ได้	มองดสูองฟากทางกไ็ม่มทีางไป	เอ	น่ีเราจะไปยงัไงนา	เสาะทีน่ั่นเสาะทีน่ี่ไปกเ็ลยเหน็ช่อง	ช่องที่ 

ทางเดินไปตรงนั้นแหละ	เป็นช่องนิดหน่อยพอที่จะบึกบึนไปให้หลวมตัวกับบาตรลูกหนึ่งพอไปได้

	 เมือ่ไม่มทีางไปจรงิๆ	กเ็ปล้ืองจีวรออก	มนัชดัขนาดน้ันนะความฝัน	เหมอืนเราไม่ได้ฝัน	เปล้ืองจีวร 

ออกพบัเกบ็อย่างทีเ่ราพบัเกบ็เอามาวางน้ีแล	เอาบาตรออกจากบ่า	เจ้าของกค็บืคลานไปแล้วกด็งึสายบาตร 

ไปด้วย	กลดก็ดึงไปไว้ที่พอเอื้อมถึง	พอบึนไปได้ก็ลากบาตรไปด้วย	ลากกลดไปด้วย	แล้วก็ดึงจีวรไปด้วย	

บนึไปอยูอ่ย่างน้ันแหละ	ยากแสนยาก	พยายามบึกบนึกนัอยูน้ั่นเป็นเวลานาน	พอดเีจ้าของกพ้็นไปได้	เดีย๋ว

ก็ค่อยดึงบาตรไป	 บาตรก็พ้นไปได้	 แล้วก็ดึงกลดไป	 กลดก็พ้นไปได้	 พยายามดึงจีวรไป	 จีวรก็พ้นไปได้	 

พอพ้นไปได้หมดแล้วกค็รองผ้า	มนัชัดขนาดน้ันนะความฝัน	ครองจีวรแล้วกส็ะพายบาตร	นึกในใจว่าเราไป 

ได้ละที่นี่	ก็ไปตามด่านนั่นแหละ	ทางรกมาก	พอไปประมาณสัก	๑	เส้นเท่านั้น	สะพายบาตร	แบกกลด	

ครองจีวรไป

	 ตามองไปข้างหน้าเป็นที่เวิ้งว้างหมด	คือข้างหน้าเป็นมหาสมุทร	มองไปฝั่งโน้นไม่มี	 เห็นแต่ฝั่งที่

เจ้าของยนือยูเ่ท่าน้ัน	และมองเหน็เกาะหน่ึงอยูโ่น้น	ไกลมาก	มองสุดสายตาพอมองเหน็เป็นเกาะด�าๆ	น่ีแหละ	 

นี่เราจะไปเกาะนั้น	พอเดินลงไปฝั่งนั้น	เรือไม่ทราบมาจากไหน	เราก็ไม่ได้ก�าหนดว่าเรือยนต์เรือแจวเรือ 

พายอะไร	เรอืมาเทยีบฝ่ัง	เรากข้ึ็นน่ังเรอื	คนขบัเรอืเขากไ็ม่ได้พดูอะไรกบัเรา	พอลงไปน่ังเรอืแล้วกเ็อาบาตร 

เอาอะไรลงวางบนเรอื	เรอืกบ็ึง่พาไปโน้นเลยนะโดยไม่ต้องบอก	มนัอะไรกไ็ม่ทราบ	บ่ึงๆๆ	ไปโน้นเลย	ไม่รูสึ้กว่า 

มีภัยมีอันตรายมีคลื่นอะไรทั้งนั้นแหละ	ไปแบบเงียบๆ	ครู่เดียวเท่านั้นก็ถึง	เพราะเป็นความฝันนี่

	 พอไปถึงเกาะน้ันแล้ว	 เราก็ขนของออกจากเรือแล้วข้ึนบนฝั่ง	 เรือก็หายไปเลย	 เราไม่ได้พูดกัน 

สักค�าเดียวกับคนขับเรือ	เราก็สะพายบาตรขึ้นไปบนเกาะนั้น	พอปีนเขาขึ้นไปๆ	ก็ไปเห็นท่านอาจารย์มั่น
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ก�าลังนั่งอยู่บนเขาบนเตียงเล็กๆ	ก�าลังนั่งต�าหมากจ๊อกๆ	อยู่	พร้อมกับมองมาดูเราที่ก�าลังปีนเขาขึ้นไป 

หาท่าน		‘อ้าว	ท่านมหามาได้ยงัไงน่ี	ทางสายน้ีใครมาได้เมือ่ไหร่	ท่านมหามาได้ยงัไงกนั’		‘กระผมน่ังเรอืมา	 

ขึน้เรอืมา’	‘โอ้โฮ	ทางน้ีมนัมายากนา	ใครๆ	ไม่กล้าเส่ียงตายมากนัหรอก	เอ้า	ถ้าอย่างน้ันต�าหมากให้หน่อย’	 

ท่านกย็ืน่ตะบนัหมากให้	เรากต็�าจ๊อกๆๆ	ได้	๒-๓	จ๊อก	เลยรูสึ้กตวัตืน่	แหม	เสียใจมาก	อยากจะฝันต่อไปอีก 

ให้จบเรื่องค่อยตื่นก็ยังดี…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๖๑–๖๒)

ปรึกษาครูอาจารย ์

	 “…พอตืน่เช้ามากเ็ลยไปเล่าความฝันให้ท่านฟัง	ท่านพดูท�านายได้ดมีาก	‘เอ้อ	ทีฝั่นน้ีเป็นมงคลอย่างยิง่ 

แล้วนะ	 น้ีเป็นแบบเป็นฉบับในปฏิปทาของท่านไม่เคล่ือนคลาดนะ	 ให้ท่านด�าเนินตามปฏิปทาที่ท่านฝันน้ี	

เบื้องต้นจะยากล�าบากที่สุดนะ’	ท่านว่าอย่างนั้น	 ‘ท่านต้องเอาให้ดี	ท่านอย่าท้อถอย	 เบื้องต้นนี้ล�าบาก	

ดูท่านลอดกอไผ่มาทั้งกอ	นั่นแหละล�าบากมากตรงนั้น	เอาให้ดี	อย่าถอยหลังเป็นอันขาด	พอพ้นจากนั้น

ไปแล้ว	ก็เวิ้งว้างไปได้สบายจนถึงเกาะ’	ท่านว่าอย่างนั้น	‘อันนั้นไม่ยาก	ตรงนี้ตรงยากนา’

	 เราฟัง	เราฟังจรงิๆ	น่ีมนัถงึใจๆ	เป็นกบัตายท่านอย่าถอยตรงน้ี	ครัง้แรกน้ียากทีสุ่ด	พอดกีบัตอนจิต

เจรญิจิตเส่ือม	ตอนน้ันแหละมนัยากจนจะเอาหวัฟาดใส่ภเูขาไปโน้นแน่ะ	มนัโมโห	เจรญิแล้วกเ็ส่ือมๆ	ท่านก็ 

แนะไว้อย่างนัน้	‘พอพ้นจากนีแ้ล้วท่านจะไปด้วยความสะดวกสบายไม่มีอปุสรรคอนัใดเลย	มีเท่านัน้แหละ	 

เบื้องต้นเอาให้ดีอย่าถอยนะ’	ท่านว่าอย่างนี้	‘ถ้าถอยตรงนี้ไปไม่ได้นะ	เอ้า	เป็นก็เป็น	ตายก็ตาย	ฟาดมัน 

ให้ได้ตรงน้ีน่ะ	ในนิมติบอกแล้วว่าไปได้น่ี	มนัจะยากแค่ไหน	มนักไ็ปได้น่ี	อย่าถอยนะ’	จ�าได้ฝังใจ	ดใีจพอใจ	 

ถึงได้ด�าเนินตามนั้นเรื่อยมา…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๖๒–๖๓)

ทา่นพระอาจารยม์ัน่ให้ก�าลังใจ

 “…กลางวันวันหน่ึงซ่ึงเราไปถงึใหม่ๆ	ก�าลังกลัวท่านเป็นก�าลัง	เผอิญเอนกายลงเลยเคล้ิมหลับไป	ขณะที ่

เคลิ้มหลับไปนั้น	ปรากฏว่าท่านมาดุใหญ่ว่า	‘ท่านมานอนเหมือนหมูอยู่ท�าไมที่นี่	เพราะที่นี่มิใช่โรงเลี้ยงหมู	 

ผมจึงไม่ส่งเสรมิพระทีม่าเรยีนวิชาหม	ูเดีย๋ววัดน้ีจะกลายเป็นโรงเล้ียงหมไูป	ดงัน้ี’	เสยีงท่านเป็นเสียงตะโกน 

ดุด่าขู่เข็ญให้เรากลัวเสียด้วย	จึงสะดุ้งตื่นทั้งหลับ	และโผล่หน้าออกมาประตูมองหาท่าน	ทั้งตัวสั่นใจสั่น

แทบเป็นบ้าไปในขณะน้ัน	เพราะปกตกิก็ลัวท่านแทบตัง้ตวัไม่ตดิอยูแ่ล้ว	แต่บงัคบัตนอยูก่บัท่านด้วยเหตผุล
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ทีเ่หน็ว่าชอบธรรมเท่าน้ัน	แถมท่านยงัน�ายาปราบหมมูากรอกเข้าอีก	นึกว่าสลบไปในเวลาน้ัน	พอโผล่หน้า

ออกมามองโน้นมองนี้	ไม่เห็นท่านมายืนอยู่ตามที่ปรากฏ	จึงค่อยมีลมหายใจขึ้นมาบ้าง

	 พอได้โอกาสจึงไปกราบเรยีนความเป็นไปถวายท่าน	ท่านแก้เป็นอุบายปลอบโยนดมีาก	แต่เราคดิว่า 

ไม่ค่อยดนัีกในบางตอนซ่ึงอาจท�าให้คนนอนใจประมาท	เมือ่ได้รบัค�าปลอบโยนทีเ่คลือบด้วยน�า้ตาลเช่นน้ัน	 

ท่านอธบิายนิมติให้ฟังว่า	‘เรามาหาครอูาจารย์ใหม่ๆ	ประกอบกบัมคีวามระวังตัง้ใจมาก	เวลาหลับไปท�าให้ 

คดิและฝันไปอย่างน้ันเอง	ทีท่่านไปดวุ่าเราเหมอืนหมน้ัูน	เป็นอุบายของพระธรรมท่านไปเตอืน	ไม่ให้เราน�า 

ลัทธินิสัยของหมูมาใช้ในวงของพระและพระศาสนา	โดยมากคนเราไม่ค่อยค�านึงถึงความเป็นมนุษย์ของ

ตวัว่ามคุีณค่าเพยีงไร	เวลาอยากท�าอะไรท�าตามใจชอบ	ไม่ค�านึงถงึความผิดถกูช่ัวด	ีจึงเป็นมนุษย์เตม็ภมูิ

ได้ยาก	ที่โบราณท่านว่า	มนุษย์ขาดตาเต็งตาชั่งไม่เต็มบาทนั้น	คือไม่เต็มตามภูมิของมนษุย์นั่นเอง	เพราะ 

เหตแุห่งความไม่รูสึ้กตวัว่าเป็นมนุษย์ทีม่คีณุสมบัตสูิงกว่าสัตว์	จึงท�าให้มนุษย์เราต�า่ลงทางความประพฤติ	 

จนกลายเป็นคนเสียหายทีไ่ม่มอีะไรวัดระดบัได้	เหลือแต่ร่างความเป็นมนุษย์	เจ้าตวัยงัไม่รูว่้าตนได้เสียไปแล้ว 

เพราะเหตุนั้นๆ	ผู้ที่ควรจะมีสติปัญญาพิจารณาตามได้บ้าง

	 พระธรรมท่านมาสั่งสอนดังที่ท่านปรากฏนั้นเป็นอุบายที่ชอบธรรมดีแล้ว	จงน�าไปเป็นคติเตือนใจ 

ตวัเอง	เวลาเกดิความเกยีจคร้านขึน้มาจะได้น�าอุบายน้ันมาใช้เตอืนสตกิ�าจัดมนัออกไป	นิมติเช่นน้ีเป็นของดี 

หายาก	ไม่ค่อยปรากฏแก่ใครง่ายๆ	ผมชอบนิมติท�านองน้ีมาก	เพราะจะพลอยได้สตเิตอืนตนมใิห้ประมาท 

อยูเ่นืองๆ	ความเพยีรจะได้เร่งรบี	จิตใจจะได้สงบอย่างรวดเรว็	ถ้าท่านมหาน�าอุบายทีพ่ระธรรมท่านมาเทศน์ 

ให้ฟังไปปฏิบัติอยู่เสมอๆ	ใจท่านจะสงบได้เร็ว	ดีไม่ดีอาจถึงธรรมก่อนพวกที่ปฏิบัติมาก่อนเหล่านี้ด้วยซ�้า	

นิมิตที่เตือนท่านมหานั้นดีมาก	มิใช่นิมิตที่สาปแช่งแบ่งเวรในทางไม่ดี

	 เรามาอยูก่บัครอูาจารย์อย่ากลัวท่านเกนิไป	ใจจะเดอืดร้อนน่ังนอนไม่เป็นสุข	ผิดถกูประการใด	ท่านจะ 

ส่ังสอนเราไปตามจารตีแห่งธรรม	การกลัวท่านอย่างไม่มเีหตผุลน้ันไม่เกดิประโยชน์อะไรเลย	จงกลัวบาป

กลัวกรรมทีจ่ะน�าทกุข์มาเผาลนตนให้มากกว่ากลัวอาจารย์	ผมเองมไิด้เตรยีมรบัหมูค่ณะไว้เพือ่ดดุ่าเฆีย่นต ี

โดยไม่มีเหตุผลที่ควร	การฝึกทรมานตัวก็ท�าไปตามคลองธรรมที่ท่านแสดงไว้	การอบรมสั่งสอนหมู่คณะ

กจ็�าต้องด�าเนินไปตามหลกัธรรมคอืเหตผุล	ถ้าปลกีแวะจากทางน้ันย่อมเป็นความผิด	ไม่เกดิประโยชน์ทัง้

สองฝ่าย	ฉะนั้นนิมนต์อยู่เย็นใจและประกอบความเพียรให้เป็นชิ้นเป็นอัน	อย่าลดละท้อถอยความเพียร	

ธรรมเป็นสมบัติกลางและเป็นสมบัติของทุกคนที่ใคร่ต่อธรรม	 พระพุทธเจ้ามิได้ผูกขาดไว้แก่ผู้หน่ึงผู้ใด 

โดยเฉพาะ	ต่างมีสิทธิครอบครองเป็นเจ้าของได้ด้วยการปฏิบัติดีของตนด้วยกัน

	 อย่าลืมนิมติอันดงีามซ่ึงเป็นมงคลอย่างน้ีไปเสีย	จงระลึกถงึอยูเ่สมอ	ลัทธนิิสัยหมจูะได้ห่างไกลจาก 

พระเรา	มรรคผลนิพพานจะนับวันใกล้เข้ามาทุกเวลานาที	แดนแห่งความพ้นทุกข์จะปรากฏเฉพาะหน้าใน

วันหรือเวลาหนึ่งแน่นอนหนีไม่พ้น	ผมยินดีและอนุโมทนาด้วยนิมิตท่านมหาอย่างจริงใจ	แม้ผมสั่งสอนตัว
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ผมเองก็สั่งสอนแบบเผ็ดร้อนท�านองนี้เหมือนกัน	และชอบได้อุบายต่างๆ	จากอุบายเช่นนี้เสมอมา	จึงจ�า

ต้องใช้วิธแีบบน้ีบังคบัตวัตลอดมา	แม้บางครัง้ยงัต้องส่ังสอนหมูค่ณะโดยวิธน้ีีเหมอืนกนั’	น้ีเป็นค�าอธบิาย

แก้นิมิตที่ท่านใช้ปลอบโยนเด็กที่เริ่มฝึกหัดใหม่ๆ	 กลัวจะเสียใจและท้อถอยปล่อยวางความเพียรเวียนไป

เป็นมิตรกับหมู	ท่านจึงหาอุบายสอนแบบนี้…”

(ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น	ภูริทัตตเถระ	หน้า	๒๓๙–๒๔๑)

สมาทานธุดงควัตร

	 ท่านอาจารย์ได้อยูก่บัท่านพระอาจารย์มัน่เป็นเวลา	๘	ปี	จนกระทัง่ท่านพระอาจารย์มัน่มรณภาพไป	 

ได้เห็นปฏิปทาการด�าเนินของท่านพระอาจารย์มั่นและได้ยึดถือเป็นแบบฉบับ

	 “…พ่อแม่ครอูาจารย์มัน่เราน้ีเป็นยงัไง	ท่านเดนิตามน้ีอย่างราบรืน่สม�า่เสมอหาทีต้่องตไิม่ได้เลยนะ	

เท่าทีผ่มไปอยูก่บัท่านเป็นเวลา	๘	ปี	จนกระทัง่ท่านมรณภาพไป	มแีต่ทีถ่งึใจๆๆ	ปฏปิทาเครือ่งด�าเนินทีเ่หน็อยู ่

ด้วยตาของเราน้ีกม็อียูใ่นแบบในฉบบั	มใีนต�ารบัต�าราอยูแ่ล้วค้านได้ทีไ่หน	ท่านด�าเนินอย่างน้ีอยูใ่นข้อน้ันๆๆ	 

นั่น	มันเห็นอีกแหละ….”

(ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม	หน้า	๒๐๔)

	 “…พอไปอยูก่บัท่านปีแรกกเ็หน็ท่านพดูถงึเรือ่งธดุงควัตร	เพราะท่านเคร่งครดัในธดุงควัตรมากมาตาม 

นิสัย	มีการรับอาหารเท่าที่บิณฑบาตได้มาเป็นต้น	จากนั้นมาเราก็สมาทานธุดงค์เป็นประจ�าในหน้าพรรษา 

ไม่เคยลดละเลย	 สมาทานธุดงค์ข้อฉันของที่ได้มาในบาตรเท่านั้น	 ใครจะเอาอาหารมาใส่บาตรนอกจาก

อาหารในบาตรของตัวแล้วเป็นไม่รับไม่สนใจ	ตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่อยไม่เคยลดละ	คนเดียวเราก็ท�าของเรา

ไม่ให้ขาดแม้แต่ปีเดียว

	 ปีจ�าพรรษาบ้านนามน	ท่านหูดีตาดีท่านฉลาด	จอมปราชญ์ในสมัยปัจจุบัน	ใครจะไปเก่งกว่าท่าน

อาจารย์มัน่เล่า	การสมาทานธดุงค์ท่านกร็ูว่้าเราไม่รบัอาหารทีต่ามมาทหีลัง	แต่บทเวลาท่านจะใส่บาตรเรา	 

ท่านกพ็ดูเป็นเชิงว่า	‘ขอใส่บาตรหน่อยท่านมหา	น่ีเป็นสมณบรโิภค’	ท่านว่าอย่างน้ัน	‘น่ีเป็นเครือ่งบรโิภคของ 

สมณะ	ขอนิมนต์รับเถอะ’	ก็หมายความว่าท่านเป็นผู้ใส่เองนั่นแล

	 บางครัง้กม็คีณะศรทัธาทางจังหวัดหนองคายบ้างและทีส่กลนครบ้าง	ทีอ่ื่นๆ	บ้าง	ไปใส่บาตรท่าน

และพระในวัดบ้านนามน	อ�าเภอเมอืง	จังหวัดสกลนคร	นานๆ	มไีปทหีน่ึง	เพราะแต่ก่อนรถราไม่ม	ีต้องเดิน 

ด้วยเท้า	แต่เขาไปด้วยเกวียน	จ้างล้อจ้างเกวียนไป	เขาไปพักเพียงคืนสองคืน	และไม่ได้พักอยู่ในวัดกับ

พระท่าน	พากนัไปพกัอยูก่บักระท่อมนาของโยมแพง	ตอนเช้าท�าอาหารบณิฑบาต	เสรจ็แล้วกม็าถวายพระ 
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ในวัดน้ัน	เขาไม่ได้ไปดกัใส่บาตรนอกวัด	เรากไ็ม่กล้ารบั	กลัวธดุงค์ขาด	เดนิผ่านหนีมาเลย	ส�าหรบัท่านกร็บัให้ 

เพราะสงสารเขาเท่าที่สังเกตดู

	 อาหารกเ็หลือจากใส่บาตรมากมายน�าข้ึนมาบนศาลาอย่างน้ันแล	เป็นหมกเป็นห่อและผลไม้ต่างๆ	น่ะ	 

เรากไ็ม่รบั	ส่งไปไหนกห็ายเงยีบๆ	ไม่มใีครรบั	จะมรีบับ้างเพยีงองค์สององค์	ผิดสังเกตศรทัธาเขาไม่น้อย	 

ส่วนเราไม่กล้ารบัเพราะกลัวธดุงค์ข้อน้ีขาด	หลายวันต่อมาท่านกข็อใส่บาตรเรา	โดยบอกว่าน้ีเป็นสมณบรโิภค	 

ขอใส่บาตรหน่อย	แล้วท่านกใ็ส่บาตรเรา	ท่านใส่เองนะ	ถ้าธรรมดาแล้ว	โถ…ใครจะมาใส่เราได้วะ	ส�าหรบั

เราเองกลัวธุดงค์จะขาด	หรืออย่างน้อยไม่สมบูรณ์	ความจริงท่านคงเห็นว่านี่มันเป็นทิฐิแฝงอยู่กับธุดงค์

ทีต่นสมาทานน้ัน	ท่านจึงช่วยดดัเสียบ้างเพือ่ให้เป็นข้อคดิหลายแง่หลายกระทง	ไม่เป็นลักษณะเถรตรงไป

ถ่ายเดียว	ท่านจึงหาอุบายต่างๆ	สอนเราทั้งทางอ้อมและทางตรง

	 เฉพาะเราเถรตรง	มคีวามคดิความมุง่หมายอย่างน้ัน	จึงไม่ยอมให้ใครมาใส่บาตรอันเป็นการท�าลาย 

ธุดงค์เราได้เลย	นอกจากท่านอาจารย์มั่นผู้ที่เราเคารพเลื่อมใสเต็มหัวใจเท่านั้น	จึงยอมลงและยอมให้ใส่ 

บาตรตามกาลอันควรของท่านเอง	เราเองมคีวามหนักแน่นในใจว่าจะไม่ยอมให้ธดุงค์น้ีบกพร่องแม้นิดหน่ึง	 

ซ่ึงเป็นทีร่ะแคะระคายภายในใจ	ต้องสมบรูณ์ทัง้ธดุงค์ทีเ่ราได้ท�าลงไปและจิตใจทีมุ่ง่มัน่อยูแ่ล้ว	แต่เพราะ 

ความเคารพเลือ่มใสท่าน	ความรกัท่าน	ทัง้ๆ	ทีไ่ม่สบายใจกย็อมรบั	น่ีแลทีว่่าหลักใจกบัหลักปฏบิตั	ิกย็อมรบั 

ว่าถูกในความจริงจังที่ปฏิบัติน่ี	 แต่มันก็ไม่ถูกส�าหรับธรรมที่สูงและละเอียดกว่าน้ัน	 เล็งดูเราเล็งดูท่าน 

มองเราและมองท่านน้ันผิดกนัอยูม่าก	อย่างท่านอาจารย์มัน่ท่านมองอะไร	ท่านมองตลอดทัว่ถงึและพอเหมาะ 

พอสมทกุอย่างภายในใจ	ไม่เหมอืนพวกเราทีม่องหน้าเดยีวแง่เดยีวแบบโง่ๆ	ไม่มองด้วยปัญญาเหมอืนท่าน	 

เราจึงยอมรับตรงนั้น	นี้พูดการปฏิบัติธรรมอยู่บ้านนามนกับท่านอาจารย์มั่น

	 ทน้ีีพดูถงึบ้านหนองผือนาใน	เวลามาอยูบ้่านหนองผือ	เรากส็มาทานธดุงควัตรอย่างน้ันอีก	อยูท่ีไ่หน 

ก็ตาม	 เรื่องธุดงควัตรน้ีเราจะต้องเอาหัวชนอย่างไม่ถอยเลย	 ยืนกระต่ายขาเดียวไม่ยอมให้ขาดได้เลย	

บณิฑบาตมาแล้วกร็บีจัดปุ๊บป๊ับ	จะเอาอะไรกเ็อาเสียนิดๆ	หน่อยๆ	เพราะการฉันไม่เคยฉันให้อ่ิม	ในพรรษา

ไม่เคยให้อ่ิมเลย	โดยก�าหนดให้ตวัเองว่าเอาเพยีงเท่าน้ันๆ	สัก	๖๐%	หรอื	๗๐%	เช่น	๑๐๐%	เราหกัไว้เสีย	 

๓๐%	หรอื	๔๐%	ซ่ึงคดิว่าพอด	ีเพราะอยูก่บัหมูเ่พือ่นหลายองค์ด้วยกนั	ถ้าจะอดกไ็ม่สะดวก	เพราะการงาน 

ในวงหมูค่ณะเกีย่วข้องกนัอยูเ่สมอ	เราเองกเ็หมอืนเป็นผู้ใหญ่คนหน่ึงอย่างลับๆ	ทัง้ทีไ่ม่แสดงตวั	ทัง้น้ีเกีย่วกบั 

การคอยสอดส่องดแูลความสงบเรยีบร้อยของหมูค่ณะภายในวัด	พรรษากไ็ม่มาก	สิบกว่าพรรษาเท่าน้ันแหละ	 

แต่รู้สึกว่าท่านอาจารย์ใหญ่ท่านเมตตาไว้ใจในการช่วยดูแลพระเณรอย่างลับๆ	เช่นกัน

	 เวลาเข้าพรรษากต่็างองค์ต่างสมาทานธดุงค์กนัทัง้วัด	ครัน้สมาทานแล้วไม่กีวั่นกล้็มไปๆ	น่ีกส่็อแสดง 

ให้เหน็ความจรงิจังหรอืความล้มเหลวของหมูค่ณะ	กย็ิง่ท�าให้เรามคีวามระมดัระวังและขะมกัเขม้นในหน้าที่

และธุดงค์ของเรามากข้ึน	 เมื่อได้เห็นอาการของหมู่เพื่อนเป็นอย่างน้ี	 ท�าให้เกิดความอิดหนาระอาใจไป
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หลายแง่หลายทางเกีย่วกบัหมูค่ณะ	จิตใจยิง่ฟิตตวัเอง	ปลุกใจตวัเองให้แขง็ขัน	และย้อนมาถามตวัเองบ้าง	 

ว่าไงเราจะไม่ล้มไม่เหลวไปละหรอืเมือ่เหตกุารณ์รอบข้างเป็นไปอย่างน้ี	กไ็ด้รบัค�าตอบอย่างมัน่ใจว่า	จะเอา 

อะไรมาให้ล้มให้เหลวไหลวะ	ก็ตัวใครตัวเรานี่	ประกอบกับนิสัยเราเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมอยู่แล้ว	ท�าอะไร

ต้องจริงทั้งนั้น	ถ้าลงได้ท�าแล้วต้องจริง	ท�าเล่นไม่เป็น	เรานี่จะล้มไม่ได้	นอกจากตายเสียเท่านั้นก็สุดวิสัย	

ใครจะมาใส่บาตรเราไม่ได้เป็นอันขาด	ฟังซิว่า	เป็นอันขาด	ความรู้สึกเป็นอย่างไรในเวลานั้น

	 ฉะน้ันความเปล่ียนแปลงของหมูเ่พือ่นจึงเป็นราวกบัแสดงธรรมเทศนากณัฑ์หน่ึงให้เราฟังอย่างถงึใจ	 

จ�าไม่ลืมจนบดัน้ี	พอบิณฑบาตกลับมาแล้วมอีะไรกร็บีจัดๆ	ใส่บาตร	เสรจ็แล้วกร็บีไปจัดอาหารเพือ่ใส่บาตร 

ท่านอาจารย์	ห่อน้ันหรอืห่อน้ีทีเ่หน็ว่าเคยถกูกบัธาตขุนัธ์ท่าน	เรารูแ้ละเข้าใจกร็บีจัดๆ	อันไหนควรแยกออก	 

อันไหนควรใส่กจั็ดๆ	เสรจ็แล้วถงึจะมาทีน่ั่งของตน	ตาคอยด	ูหคูอยสังเกต	ฟังท่านจะว่าอะไรบ้างขณะก่อน 

ลงมือฉัน

	 บาตรเราพอจัดเสรจ็แล้วกเ็อาตัง้ไว้ลับๆ	ทางด้านหลังข้างฝาตดิกบัต้นเสา	เอาฝาปิดไว้อย่างดด้ีวย	 

เอาผ้าอาบน�า้ปิดอีกช้ันหน่ึงด้วยเพือ่ไม่ให้ใครไปยุง่ไปใส่บาตรเรา	เวลาน้ันใครจะมาใส่บาตรเราไม่ได้	ก�าชับ

ก�าชาไว้อย่างเด็ดขาด	แต่เวลาท่านจะใส่บาตรเรา	ท่านก็มีอุบายของท่าน	เวลาเราจัดอะไรของท่านเสร็จ

เรยีบร้อยแล้วมาน่ังประจ�าที	่ให้พรเสรจ็	ตอนท�าความสงบพจิารณาปัจจเวกขณะน่ันแล	ท่านจะเอาตอนเริม่ 

จะฉัน	ท่านเตรยีมของใส่บาตรไว้แต่เมือ่ไรกไ็ม่รูแ้หละ	แต่ท่านไม่ใส่ซ�า้ๆ	ซากๆ	น่ี	ท่านกร็ูเ้หมอืนกนั	ท่านเหน็ 

ใจเรา	บทเวลาท่านจะใส่ท่านพูดว่า	‘ท่านมหาขอใส่บาตรหน่อยๆ	ศรัทธามาสายๆ’	ท่านว่าอย่างนั้น	พอว่า 

อย่างนั้น	มือท่านถึงบาตรเราเลยนะ	ตอนเราเอาบาตรมาวางข้างหน้าแล้ว	ก�าลังพิจารณาอาหารนี่แหละ	 

เราเองกไ็ม่ทราบจะท�าอย่างไรเพราะความเคารพ	จ�าต้องปล่อยตามความเมตตาของท่าน	เราให้ใส่เฉพาะท่าน 

เท่านั้น	นานๆ	ท่านจะใส่ทีหนึ่ง	ในพรรษาหนึ่งๆ	จะมีเพียง	๓	ครั้งหรือ	๔	ครั้งเป็นอย่างมาก	ท่านไม่ใส่

ซ�้าๆ	ซากๆ	เพราะท่านฉลาดมาก	ค�าว่ามัชฌิมาในทุกด้านจึงยกให้ท่านโดยหาที่ต้องติไม่ได้

	 นี่เรารักษาของเราอย่างนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้	ส่วนพระเณรไม่ได้เรื่องล้มเหลวไปหมด	จึงท�า 

ให้คดิ	คดิอยูไ่ม่หยดุเกีย่วกบัหมูค่ณะ		เอ…จิตใจมนัเป็นยงัไงพระเราน่ี		จึงหาหลักเกณฑ์ไม่ได้		ล้มเหลวๆ	ไป 

อย่างน้ัน	จะเอาอะไรเป็นหลักอันมัน่คงในอนาคต	เมือ่ปัจจุบนัเป็นความล้มเหลวอยูแ่ล้ว	ท�าให้คดิเรือ่งเหล่าน้ี 

ภายในใจอยู่ไม่หยุด	จนถึงหมู่คณะในปัจจุบันที่อยู่กับเราเวลานี้

	 ฉะนั้นหลักปฏิบัติธุดงควัตรจึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก	การฉันในบาตร	คนจ�านวนมากตลอดถึงพระเรา	 

ยงัไม่เหน็คณุค่าของการฉันในบาตร	นอกจากไม่เหน็คณุค่าธดุงค์ข้อน้ีแล้ว		ยงัอาจเหน็ไปว่าไม่เหมาะไม่สวยงาม	 

ทัง้ในส่วนเฉพาะและสังคมทัว่ไป	เน่ืองจากอาหารต้องรวมกนัทัง้คาวทัง้หวานในบาตรใบเดยีว	และยงัอาจ

เหน็เป็นของน่าเกลียดสกปรกมมูมามไปกไ็ด้	ซ่ึงเป็นความคดิเหน็ของกเิลสลบล้างธรรมของจรงิ	ธดุงค์ทัง้	 

๑๓	นี้	ผู้จะเห็นคุณค่ามีน้อย	ทั้งๆ	ที่ธุดงค์ทั้ง	๑๓	ข้อเป็นเครื่องช�าระกิเลสของพระเราทั้งนั้นนั่นเอง	ผู้จะ 
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พลีชีพพลีดวงใจเพื่อบูชาพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	ก็ปฏิบัติตามธรรมที่ทรงสอนไว้	ส่วนผู้จะพลีชีพ

พลีดวงใจเพื่อบูชากิเลสวัฏฏ์	ก็ปฏิบัติตามความเห็นของกิเลส…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๑๗–๒๐)

ไมฉ่ันช้อน

	 “…คดิด	ูผมเคยฉันช้อนเมือ่ไร	เวลาผมไปอยูท่ีน่ั่น	ท่านกร็ูค้วามตัง้ใจของผมมขีนาดไหน	ท่านรูอ้ย่าง 

เต็มใจ	เราตั้งใจขนาดไหน	เราก็รู้เต็มใจของเรา	ท่านก็รู้เต็มใจ

	 ทน้ีีพ่อแม่ครอูาจารย์ท่านกร็ูว่้าผมไม่ฉันช้อน	เวลาผมออกจากท่านไปเทีย่วทีไ่หนๆ	ทัง้ๆ	ทีท่่านกร็ูว่้า 

ผมไปด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่เต็มฐาน	ไปทรมานอยู่ตามป่าตามเขาลูกไหนๆ	ท่านก็รู้	แล้วท่านท�าไมพูด 

ขึน้มาว่า	‘ท่านมหานานมานักไปหลายวันแล้ว	มวัไปซดซ้ายซดขวาอยูท่ีไ่หนกนั’	น่ัน	ฟังซิ	ท่านตหีน้าผากพระ 

ตกีระบาลพระรูไ้หม	พระองค์ดือ้ๆ	มนัมทีีแ่สดงให้ท่านเหน็	ท่านไม่พดูตรงๆ	ถ้าพดูตรงๆ	มนัจะเจ็บมากไป	 

กิเลสตัวดื้อของพระจะเกิดขึ้นมา	แล้วจะเป็นบาปแก่ตัวเอง	ท่านจึงหาอุบายพูดอย่างนั้นว่า	ท่านมหานี่ไป 

ซดซ้ายซดขวาอยู่ที่ไหนนา	ไม่เห็นมา	ทั้งๆ	ที่ท่านก็รู้ว่าเราตั้งใจขนาดไหน	เราไม่เคยแตะช้อนเลย	ท่านก็รู้	 

แต่ท�าไมท่านพดูอย่างน้ัน	กค็อืท่านสอนหมูส่อนคณะในวงน้ันน่ันเอง	เวลาขากลับมา	พระกเ็ล่าให้เราฟังจน

ได้แหละ	ท่านพดูเรือ่งอะไรเกีย่วกบัเรา	พระจะต้องเล่าให้ฟังหมดบรรดาอุบายของท่านอาจารย์มัน่	เพราะ 

ผมเคยได้ยนิท่านพดูถงึเรือ่งการฉันช้อน	ท่านว่าพระกรรมฐานฉันช้อนดแูล้วมนัขวางตาขวางใจ	สะดดุใจทนัท	ี

ท่านว่ามนัเหมอืนพระเจ้าชู้ขนุนาง	การฉันเพือ่ความเหน็ภยั	จะหาอะไรมาเป็นความสะดวกสบาย	มาโก้เก๋ 

อย่างนั้น	มันขัดกันกับความเห็นภัยในการฉัน

	 โดยหลักฐานพยานทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงว่า	 ปฏสิงฺขา โยนโิส ปิณฑฺปาต ํปฏเิสวามิฯ	น่ัน	ฉันพอยงั 

อัตภาพให้เป็นไปเท่าน้ัน	ไม่ได้มอีะไรกบัรสกบัชาต	ิไม่ได้ไปดดูดืม่ไปสนใจอะไรกบัส่ิงเหล่าน้ัน	ฉันพอยงัชีวิต 

ให้เป็นไปในวันหนึ่งเพื่อระงับเวทนาความทุกข์ในธาตุในขันธ์ไปเท่านั้น	การเอาช้อนมาซดโฮกๆๆ	มันก็เป็น 

การส่งเสริมกิเลส	เป็นพระเจ้าชู้ไปละซิ	ท่านว่าองค์ท่านเอง	ท่านก็ไม่ฉันช้อนด้วย

	 เราฟังท่าน	ฟังด้วยความสนใจจรงิๆ	ไม่สักแต่ว่าฟัง	ท่านว่าอะไรมนัเยิม้ๆ	เข้าไปในหวัใจ	มนัถงึใจเลย	 

เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังเสมอ	อยู่กับท่านถึงแปดปี	ไม่เคยมีความเคยชินกับท่านเลย	ท่านจะพูดทีเล่นทีจริง

มันก็จับปั๊บๆๆ	ตลอดเวลาเหมือนเทป…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๓๔–๓๕)
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- ๓ -
ก�าลังใจและอุบายแนะน�าของครูอาจารย์

	 ก�าลังใจเป็นสิ่งส�าคัญมากในการบ�าเพ็ญคุณงามความดี	 และยิ่งได้รับอุบายจากครูบาอาจารย์ที่ 

ประพฤติปฏิบัติถกูต้องด้วยแล้ว	กจ็ะเป็นพลังเสรมิการบ�าเพญ็เพยีรของลูกศษิย์	ท่านอาจารย์ได้เทศน์เกีย่วกบั 

เรื่องนี้ไว้ว่า

	 “…อะไรจะไปเหนือก�าลังใจไม่มโีลกน้ี	ถ้าลงได้บรรจุตวัเตม็ทีไ่ม่ว่าทางฝ่ายดฝ่ีายชัว่	มนัท�าให้แหลก

ได้เหมอืนกนั	ทางชัว่กแ็หลกได้เลย	ไม่ได้วิตกวิจารณ์กบับาปกบับญุคณุโทษอะไรเลย	ถ้าลงกเิลสตวัน้ีมนัถงึ 

ใจแล้ว	ทางธรรมกเ็หมอืนกนั	ธรรมกถ็งึใจทีจ่ะปราบกเิลส	อตฺตา หเว ชตํิ เสยฺโย	การชนะตนน้ันแลประเสรฐิ	 

น่ีละตรงน้ีอันหน่ึง	กบั	เอกญฺจ เชยฺยมตฺตานํ, ส เว สงคามชตฺุตโม	การช�านะตนน้ันแลประเสรฐิสุด	น่ีมนั 

ถึงใจ

	 ก�าลังของใจเป็นส�าคัญนะการประกอบความพากเพียร	เมื่อก�าลังใจความมุ่งมั่นของใจมีมากแล้ว 

มันจะหมุนๆ	 ตัว	 ถ้ายิ่งได้รับอุบายจากครูจากอาจารย์ที่ท่านแสดงถูกต้องแม่นย�าต่ออรรถต่อธรรม	 

ต่อความจรงิเพือ่ฆ่ากเิลสทกุประเภทด้วยแล้ว	น่ันแหละยิง่ถงึใจ	มนัดดีผึงๆๆ	เลย	เพราะฉะน้ัน	การได้ยนิ 

ได้ฟังจึงเป็นสิง่ส�าคญัมากทเีดยีว	เราไม่ลืม	เราได้ฟังธรรมกบัพ่อแม่ครบูาอาจารย์	วันไหนท่านจะประชุมน้ี 

มนักระหยิม่	เหมอืนจะได้เหาะจะบินโน่นน่ะ	ข้อข้องใจตรงไหนๆ	ทีม่อียูภ่ายในใจจะต้องมากระจายกนัวันน้ี	 

ความหมายว่าง้ันนะ	ทีจ่ะได้ฟังได้ต่อผลประโยชน์ต่อไปอีกกม็	ีส่ิงทีย่งัขดัยงัข้องอยูภ่ายในใจวันน้ีจะต้องถกู

เปิดเผยด้วยธรรมของท่านทัง้น้ัน	แน่ะ	เพราะมนัเคยเป็นอย่างน้ันน่ี	พอเทศน์ไปถงึจุดของเราแล้ว	มนัจ่อๆๆ	 

พอไปถงึน่ันพับ๊	ท่านผ่านผึงเลย	เพราะท่านผ่านไปแล้วน่ี	ท่านรูแ้ล้ว	ผ่านผึง	เรากโ็ดดผึงไปตาม	ได้ก้าวหน่ึง 

สองก้าวกเ็อา	ฟังเทศน์แต่ละครัง้ๆ	น่ี	ทลีะก้าวสองก้าวไปเรือ่ย	แล้วกเ็พิม่เตมิกนัไปเรือ่ยๆ	น่ีการฟังเทศน์ 

จึงเป็นของส�าคัญมากนะ…”

(แสวงโลกแสวงธรรม	หน้า	๓๘๘)

	 เมือ่ท่านเดนิทางจากนครราชสีมาไปอุดรธานี	เพือ่ตามหาท่านพระอาจารย์มัน่	และปรากฏว่าความ

เจรญิในทางด้านสมาธขิองท่านเสือ่มลงทีบ้่านตาด	ซ่ึงเป็นบ้านเกดิของท่าน	ท่านได้อธบิายภาวะจิตเส่ือมไว้

ว่า	เป็นภาวะทีจิ่ตรูสึ้กเข้าสมาธไิม่ค่อยสนิทดเีหมอืนทีเ่คยเป็นมา	บางครัง้เข้าสงบได้	แต่บางครัง้เข้าไม่ได้	 
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ดงัน้ัน	ท่านจึงรบีออกเดนิทางไปขออยูก่บัท่านพระอาจารย์มัน่	จนได้พบและได้อยูจ่�าพรรษาด้วยทีบ้่านโคก	 

จังหวัดสกลนคร

	 การแก้ไขภาวะจิตเสื่อมของท่าน	อาศัยก�าลังใจความมุ่งมั่นของใจ	และได้รับอุบายจากท่านพระ-

อาจารย์มั่น	จึงสามารถเรียกจิตให้กลับคืนมาได้	เรื่องนี้ได้รวบรวมจากเทศน์ต่างๆ	ของท่านไว้ดังนี้

สภาวะจิตเสื่อม

	 “…การบ�าเพญ็อยูก่บัท่านในระยะน้ัน	กม็แีต่ความเจรญิกบัความเส่ือมภายในใจ	ไม่ค่อยสงบอยูค่งที่

เป็นเวลานาน	พรรษาแรกที่อยู่กับท่านเป็นพรรษาที่	๙	เพราะ	๗	พรรษาศึกษาทางปริยัติ	เริ่มออกปฏิบัติ

ได้ขึ้นมาจ�าพรรษาที่นครราชสีมา	๑	พรรษา	ในพรรษาแรกที่จ�าอยู่กับท่าน	(พรรษาที่	๙)	มีแต่ความเจริญ

กับเสื่อมทางด้านสมาธิ	ออกพรรษาแล้วก็ขึ้นบนเขา…”

(แว่นดวงใจ	หน้า	๒๒๕)

	 “…ตอนทีจิ่ตมนัยงัไม่ได้เรือ่งได้ราวมนัฝืนเราอย่างหนัก	ทัง้ๆ	ทีเ่ราตัง้อกตัง้ใจขนาดน้ันยงัเป็นได้	กเิลส 

มนัถอยใครเมือ่ไร	พอจากท่านอาจารย์มัน่ไปได้	๒-๓	วัน	จิตมนัดดีมนัดิน้หาเขยีงสับย�าเพือ่เป็นอาหารกเิลส 

อย่างเหน็ได้ชัด	ถงึทราบได้ชดัว่า	อ๋อ	น่ีมนักาจับภูเขาทอง…ว่าเจ้าของ	อยูก่บัครบูาอาจารย์จิตสงบร่มเยน็	 

พอออกจากท่านมาแล้วไม่ได้เรื่องได้ราว	ท�าความเพียรก็เดินไปเฉยๆ	 ไม่มีอุบายอะไรที่จะแก้กิเลสได้สัก 

ตวัเดยีว	มแีต่ความฟุง้ซ่านภายในใจ	นับวันรนุแรงขึน้ทกุวันๆ		อยูห่่างท่านไม่ได้ถ้าเป็นอย่างน้ี	เรารูแ้ล้ว	น่ีหนีจาก 

ครูบาอาจารย์ไม่ได้	เมื่อเป็นแบบนี้	เรารีบกลับคืนไปหาท่านทันที	แต่เดชะบุญเวลากลับคืนไป	ท่านไม่เคย

ต�าหนิตเิตยีน	ท่านไม่เคยขับไล่ไสส่งเลย	ความจรงิเรากไ็ปภาวนา	คดิว่าประมาณเดอืนน้ันเดอืนน้ีกจ็ะกลับมา	 

แต่มันไม่ทันถึงเดือนนั้นเดือนนี้นี่นา	ไฟนรกในใจมันเผาขึ้นมาก่อน	นี่ก็ต้องรีบกลับมา…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๑๕๔–๑๕๕)

	 “ประมาณสองเดอืนกว่ากลับลงมาหาท่านอีก	จิตกม็เีจรญิกบัเส่ือมอยูเ่ช่นน้ัน	โดยพจิารณาหาสาเหตุ 

ก็ไม่ทราบว่าเสื่อมเพราะเหตุใด	ทั้งๆ	ที่ตั้งใจบ�าเพ็ญอยู่อย่างเต็มก�าลัง	บางคืนไม่ยอมหลับนอนตลอดรุ่ง

เพราะกลัวจิตจะเส่ือม	ถงึอย่างน้ันกย็งัเส่ือมได้	เฉพาะอย่างยิง่เวลาจิตเริม่ก้าวเข้าสู่ความสงบ	ความเพยีร 

กย็ิง่รบีเร่งเพราะกลัวจิตจะเส่ือมดงัทีเ่คยเป็นมา	แม้เช่นน้ันกย็งัฝืนเส่ือมไปได้	ต่อมากเ็จรญิขึน้อีก	แล้วก็ 

เสื่อมลงอีก	ความเจริญของจิตนั้นอยู่คงที่ได้เพียง	๓	วัน	จากนั้นก็เสื่อมลงต่อหน้าต่อตา…”

(แว่นดวงใจ	หน้า	๒๒๕)
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	 “…กเ็ส่ือมมาตัง้แต่ต้นเดอืนอ้าย	เดอืนยีปี่กลาย	จนถงึเดอืนอ้ายเดอืนยีข้่างหน้า	และถงึเดอืนเมษายน 

นี่มันยังไม่เจริญนะ	เจริญขึ้นไปถึงที่แล้วเสื่อมลงๆ	เป็นปีแน่ะ…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๖๓)

ทุกขห์นัก

 	 “…ผมเป็นห่วงหมูเ่พือ่นมากในการประพฤตปิฏบัิตธิรรม	อยากให้รูใ้ห้เหน็	เพราะการแสดงธรรมให้

หมูเ่พือ่นฟังตัง้แต่ต้นจนถงึปัจจุบันน้ี	ไม่เคยสัง่สอนด้วยความเล่ือนลอยเลย	ส่ังสอนด้วยความถงึจิตถงึใจ

ด้วยเจตนาทีม่คีวามเมตตาสงสาร	อยากให้หมูเ่พือ่นได้รูไ้ด้เหน็ทกุส่ิงทกุอย่างบรรดาทีต่นรูต้นเหน็และตน

แสดงออกน้ันๆ	เหมอืนกบัตนทีไ่ด้ปรากฏมา	การแสดงธรรมแก่หมูเ่พือ่นทัง้หลายน้ี	ผมไม่ได้แสดงด้วยความ 

ด้นเดา	ผมเรยีนตามตรงในฐานะทีห่มูเ่พือ่นมาอาศยัผม	ผมมคีวามรูสึ้กเป็นเหมอืนอวัยวะเดยีวกนั	จึงไม่มี

ปิดบังล้ีลับ	ได้รูเ้หน็อย่างใดๆ	กน็�ามาสอนจนไม่มอีะไรเหลือแล้ว	ภายในพงุน้ีไม่มเีหลือ	ได้แสดงออกมาอย่าง 

หมดเปลือกทีเดียว	ไม่มีความรู้สึกแม้นิดหนึ่งที่จะเป็นการโอ้อวดต่อหมู่เพื่อน	แสดงตามสิ่งที่ปรากฏ	เช่น	 

การประพฤติปฏิบัติ	เคยประพฤติปฏิบัติอย่างใดหนักเบามากน้อยขนาดไหน	ได้ฝึกฝนทรมานตนหนักเบา 

มากน้อยเพียงไร	ก็ได้น�ามาสั่งสอนหมู่เพื่อนหรือมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจ	เพื่อเป็น 

ก�าลังทางด้านปฏบัิตเิรือ่ยมาตามโอกาสอันควร	ตลอดถงึผลทีป่รากฏเริม่แรกตัง้แต่จิตเริม่เป็นสมาธคิอืความ 

สงบเย็นใจกไ็ด้เล่าให้ฟัง	จิตเส่ือมลงไปมากน้อยเพยีงใดกไ็ด้เล่าให้ฟังเพือ่เป็นคตทิัง้น้ัน	ทัง้ความเจรญิและ

ความเส่ือม	 ความเส่ือมก็เป็นอาจารย์ได้เป็นอย่างดี	 ผู้ที่ได้ยินได้ฟังจากความเส่ือมของเราที่ได้แสดงให ้

ฟังแล้ว	จะได้ตัง้สตสิตงัระมดัระวังอย่าให้จิตของตนเส่ือม	ซ่ึงเป็นการล�าบากมากในการทีจ่ะฟ้ืนฟจิูตใจให้มี 

ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตามเดิมและยิ่งกว่านั้นได้	เราได้เคยเป็นมาแล้ว

	 จิตเสือ่มเพยีงเข้าสมาธไิด้บ้างไม่ได้บ้าง	ซ่ึงแต่ก่อนเข้าได้สนิท	ก�าหนดเมือ่ไรได้ทกุครัง้ๆ	ไม่เคยเสีย 

สักครั้งเลย	แต่เวลาจิตเริ่มเสื่อมเท่านั้น	เรารู้สึกตัวว่าจิตเข้าได้บ้าง	ไม่ได้บ้าง	รีบโดดหนีทันที	แม้เช่นนั้น 

ยังเสื่อมเป็นเวลาตั้งปี	เข้าสู่ความสงบไม่ได้ดูซิ	จิตเสื่อมเพียงเท่านั้นพยายามฟื้นฟูฉุดลากให้ขึ้นมา	ยังฝืน

เส่ือมถงึขนาดปีกว่า	ยงัไม่สามารถฟ้ืนขึน้ได้เตม็เมด็เตม็หน่วยดงัทีเ่คยเป็นมาน้ันเลย	จึงได้เหน็โทษแห่งความ 

เส่ือมน้ีอย่างถงึใจ	เหตใุดจึงว่าเหน็โทษอย่างถงึใจ	เพราะเราเสียอกเสียใจเพราะความเส่ือมแห่งจิตน้ีมาก 

จรงิๆ	ในชีวิตน้ีแน่ใจว่าจะลืมเรือ่งน้ันไม่ลง	เพราะท�าให้เราเจ็บช�า้ใจมากแทบไม่มโีลกอยูเ่พราะความเสียใจ 

เพราะความเสียดาย…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๕๒)
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 “…จิตเส่ือมน้ีทกุข์มากจรงิๆ	จนหาประมาณไม่ได้เลย	ไม่มวัีนลืม	แม้แต่ทกุวันน้ียงัไม่ลืม	จะว่าอะไรกนั	 

เพราะมนัถงึใจจรงิๆ	จนกลายเป็นสัจธรรมขึน้มา	ด้วยจ�าความทีว่่าจิตเส่ือมน้ันไม่ลืม	มนักลายเป็นสัจธรรม

ขึ้นมา	ไม่ใช่ความจ�าเสียแล้ว	มันเป็นความจริงขึ้นมากับตัวเอง

	 น่ีความเคยีดแค้นน้ีถงึใจจรงิๆ	ไม่ลืมจนกระทัง่ปัจจุบันน้ี	เพราะความเสียใจ	ความเสียดาย	คอืเสียใจน้ี 

เกดิมาจากความเสียดายทีจิ่ตเส่ือม	จิตเส่ือมน้ีร้อนมากจรงิๆ	นะ	ผู้ภาวนายงัไม่เคยเหน็	ยงัไม่เคยเป็นสมาธิ	 

ไม่เคยสงบ	ยังพอเป็นพอไป	ผู้ที่เห็นความสงบของจิตจนกระทั่งถึงแน่นปึ๋งนี่	ผมเป็นจริงๆ	นะ	จิตนี้แน่น 

เหมอืนภเูขาเลยทเีดยีว	ทัง้ๆ	ทีจิ่ตมกีเิลสอยูน้ั่นแหละ	พลังของสมาธมิกี�าลังมากเหมอืนกบัเป็นหนิทัง้แท่ง	 

แต่ครัน้แล้วเพราะความไม่รอบคอบไม่ฉลาดในการรกัษาจิตประเภทน้ีน่ันเอง	จึงท�าให้ค่อยเส่ือมลงๆ	โดย

เจ้าตัวไม่รู้	นั่น

	 เมือ่เส่ือมลงไปๆ	กลับเอาคนืมาไม่ได้	เพยีงแต่ว่าเข้าได้บ้าง	คอืเข้าสมาธสิงบได้บ้าง	ไม่ได้บ้างเท่าน้ัน	 

ก็รูต้ัวว่านี่ๆ 	จติของเราจะเสือ่มแล้ว	รีบออกบ�าเพ็ญเอาเตม็เม็ดเตม็หน่วย	ถึงขนาดนัน้มันก็เหยยีบหวัเอา

ต่อหน้าต่อตา	จนปีกว่าๆ	นั่น	ฟังซิ	จิตถึงได้ก้าวหน้า…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๑๓๗)

 “…ขัน้ทีย่งัล้มลุกคลุกคลานกเ็หมอืนอย่างเราๆ	ท่านๆ	ทัง้หลายทีป่ฏบัิตอิยูน้ี่แล	เอาเกอืบเป็นเกอืบตาย	 

กใ็ห้มนัเหยยีบเอาๆ	อยูน้ั่น	เหมอืนกล้ิงครกข้ึนบนจอมปลวก	กล้ิงขึน้ไปมนักก็ล้ิงทบัหวัเราลงมาต่อหน้าต่อตา	 

เพราะเราไม่มีก�าลังสามารถต้านทานมันไว้ได้	 น่ีกิเลสซ่ึงเป็นเหมือนครกก็เหมือนกัน	 เวลามีอ�านาจมาก 

มันกลิ้งทับเราอย่างนั้นเหมือนกัน	

	 ผมเคยเป็นมาแล้วทั้งนั้น	ไม่ใช่เอามาคุยอวดหมู่เพื่อนนะ	ผมพูดไปตามความจริง…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๒๕)

	 “…เพราะฉะน้ัน	เวลาจิตเส่ือมจากสมาธ	ิมนัถงึจะเป็นจะตายจรงิๆ	เพราะทกุข์มากน่ี	ผมเป็นอย่างน้ัน	 

ทกุข์ในเพศของนักบวชน้ีนอกจากประกอบความเพยีรเรยีนหนังสือแล้ว	ยงัทกุข์เพราะจิตเส่ือมเข้าอีก	โอ้โห	 

ไม่ได้ลืมกระทัง่ทกุวันน้ี	เพราะเราเคยเหน็คณุค่าของสมาธทิีแ่น่นป๋ึงๆ	มาแล้ว	และกเ็ส่ือมเอาชนิดไม่มอีะไร 

ติดเนื้อติดตัวเลย	มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจตลอดเวลา	ทั้งวันทั้งคืน	ทั้งยืนทั้งเดิน	ทั้งนั่งทั้งนอน	จะไม่ทุกข์ 

ได้ยังไง	ทกุข์เพราะอยากได้สมาธน้ัินกลับคนืมา	ไม่ได้สมใจมนักท็กุข์	นอกจากกเิลสมนัยัว่ด้วยวิธต่ีางๆ	อีก

ด้วยแล้ว	มนัยงัจะลากลงนรกอเวจีทัง้เป็นอีกด้วย	กม็นัทกุข์มหนัตทกุข์จรงิๆ	เพราะความอาลัยเสียดายสมาธ ิ

สมาบัติที่เสื่อมไป	อยากได้กลับคืนมาอย่างเดิม	แต่ไม่สมหวัง	จะไม่เป็นมหันตทุกข์อย่างไรคนเรา	ในชีวิต

ของนักบวชก็มีคราวที่จิตเสื่อมนั่นแลที่ทุกข์มากที่สุดส�าหรับผมน่ะ…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๒๗๙)
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 “…บางทนี�า้ตาร่วงกดัฟัน	…แต่ก่อนจิตเข้าได้สนิทๆ	เหมอืนหนินะ	เวลาจิตเป็นสมาธแิน่นเหมอืนหนิ	

สุดท้ายมนักม็าเส่ือมเพราะความไม่รอบคอบของตวัเอง	ไม่รูจั้กวิธรีกัษา…	ทน้ีีเส่ือมไปแล้วตต้ีอนขึน้มาไม่ได้	 

กลบัตวัไม่ได้	เจรญิขึน้แล้วเสือ่มลงๆ	มแีต่เคยีดแต่แค้น	เหมอืนกบัว่าสู้เสือด้วยก�าป้ันน้ันเอง	เคยีดกเ็คยีด	 

แค้นกแ็ค้น	เคยีดแค้นให้เสือ	แต่เวลาสู้	สู้มนัไม่ได้	เรามแีต่ก�าป้ัน	มนัมทีัง้เล็บมทีัง้เขีย้ว	มนักดัเอาๆ	ตะปบ 

เอาเลือดสาดๆ	เรามีแต่ก�าปั้นสู้มันไม่ได้	แต่แค้น	เคียดแค้น	พอขึ้นหัวมันได้แล้วเอาเลย	เอาอีกแล้วที่นี่	

เทียบเข้าอีกเป็นข้ออุปมาหนึ่ง	เหมือนกับช้างเมื่อขึ้นตะพองมันได้แล้ว	ขอกระหน�่าลงไปเลย

	 เราจงึได้เชือ่เรื่องพระโคธิกะ	ท่านเจริญฌานมาถึง	๕	หน	๖	หน	เสือ่มแล้วเจริญ	เสือ่มแล้วเจรญิ	 

ครัง้ที	่๖	ดวู่ายงังัน้นะถ้าจ�าไม่ผิด	แต่	๕	น้ีแน่แล้ว	ครัง้ที	่๖	ยงัมสีงสัยอยูห่น่อย	พระโคธกิะน่ีมใีนประวัตใิน 

ธรรมบท	ซ่ึงเป็นหลักสูตรการเรยีนของเปรยีญ	๓	ประโยคน่ันน่ะ	พระโคธกิะน้ีฌานท่านเจรญิสมาธสิมาบตัิ	 

เจรญิแล้วเส่ือมๆ	ถงึ	๕	หน	จนกระทัง่ถงึจะฆ่าตวัตาย	น่ัน	พจิารณาซิ	เราไม่ต้องเอาไปมากกว่าน้ันหรอก	

เราบอกจนถึงจะฆ่าตัวตายนี้ก็ถึงจุดอันสมบูรณ์แล้ว

	 เราเป็นอย่างน้ันจรงิๆ	เวลามนัเส่ือมลงไปความเคยีดแค้นน้ี	แหม…	ทกุข์	ทกุข์แสนสาหสั	ไม่มอีะไรทกุข์ 

ยิง่กว่าในหวัใจเรานะ	ไม่มอีะไรทกุข์ยิง่กว่าสมาธเิส่ือม	แต่ก่อนไม่ได้สมาธ	ิจิตไม่เป็นสมาธมินักเ็ทยีบกนัได้ 

กบัคนทีเ่ขาหาเช้ากนิเยน็น่ันแหละ	เขาไม่เคยมเีงนิหมืน่เงนิแสนเงนิล้าน	เขาจะเอาอะไรมาเสียใจเพราะความ 

ล่มจมของเงนิหมืน่เงนิแสนเงนิล้านเล่า	เขาหาเช้ากนิเยน็เขาสบายกว่า	คนมเีงนิแสนเงินล้านทีล่่มจมไปด้วย 

เหตกุารณ์อันใดอันหน่ึง	ผู้น้ันจะร้อนมากทีสุ่ด	น่ีกเ็หมอืนกนั	คนทีไ่ม่เคยเจอสมาธกิจ็ะเอาอะไรมาเดอืดร้อน	 

นี่เคยเจอเคยเป็นมาแล้ว

	 เวลาจิตเส่ือมน้ี	แหม	ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟ	อยูไ่หนหาความสะดวกสบายไม่ได้	แต่ดอีย่างหน่ึงทีน่่าชม 

ก็คือว่าไม่ถอย	จะเอาให้ได้ๆ	เคียดแค้นๆ	เพื่อสู้…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๒๕–๒๖)

	 “…นี่ละ	เสียใจขนาดไหนจิตเสื่อม	ฟังซิ	จนกระทั่งชีวิตก็ไม่เสียดายหรือตายเลยดีกว่า…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๒๘๑)

	 “…เคยีดแค้นในทางธรรมจะเป็นอะไรไป	เคยีดแค้นทางโลกเป็นกเิลส	เคยีดแค้นด้วยอรรถด้วยธรรม 

เป็นธรรม	ไม่งัน้ไม่ทนักเิลส	ก�าลังของจิตด้านธรรมะไม่ม	ีสู้กเิลสไม่ได้	กเิลสมกี�าลัง	ธรรมะไม่มกี�าลังสู้กนัไม่ได้	 

ความเคียดแค้นของกิเลสมาแบบหนึ่ง	ความเคียดแค้นของธรรมเป็นอีกแบบหนึ่ง	ฆ่ากิเลสนั่น	มันแก้กัน 

อย่างน้ี	เช่นว่ามรรคแก้สมทุยั	ชะล้างสมทุยั	เป็นอย่างน้ี	ธรรมะแก้กเิลสแก้อย่างน้ี	ให้ท่านทัง้หลายเข้าใจนะ	 

น้ีพดูด้วยความแน่ใจทเีดยีว	ไม่ได้มคีวามสงสัยในการปฏบัิตขิองตวัเอง	เพราะได้ผ่านมาแล้วเป็นอย่างน้ี…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๒๖–๒๗)
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ทา่นพระอาจารยม์ัน่ให้อุบาย                  

	 “…เมือ่ไปหาท่าน	(พระอาจารย์มัน่)	ซ่ึงเป็นขณะทีจิ่ตก�าลังเจรญิแล้วเสือ่ม	เส่ือมแล้วกลับเจรญิ	และ 

เป็นขณะทีก่�าลังได้รบัความทกุข์ร้อนและกระวนกระวายมาก	ท่านกม็อุีบายส่ังสอนแบบอนุโลมไปตามท�านองน้ี 

เหมือนกัน	คือเวลาไปกราบท่าน	ท่านถามว่าจิตเป็นอย่างไร	ถ้าเป็นขณะที่จิตก�าลังเจริญ	ก็เรียนท่านว่า 

ระยะนี้ก�าลังเจริญ	ท่านก็ให้อุบายว่า	‘นั่นดีแล้ว	จงพยายามให้เจริญมากๆ	จะได้พ้นทุกข์เร็วๆ’	ถ้าเวลาจิต 

ก�าลังเสื่อมไปหาท่าน	ท่านถามว่าจิตเป็นอย่างไรเวลานี	้เราเรียนท่านตามตรงว่า	วันนีจ้ิตเสื่อมไปเสียแล้ว	 

ไม่มร่ีองรอยแห่งความสุขเหลืออยูเ่ลย	ท่านแสดงเป็นเชงิเสียใจไปด้วยว่า	‘น่าเสียดาย	มนัเส่ือมไปทีไ่หนกนันา	 

เอาเถอะ	ท่านอย่าเสียใจ	จงพยายามท�าความเพยีรเข้ามากๆ	เดีย๋วมนัจะกลับมาอีกแน่ๆ	มนัไปเทีย่วเฉยๆ	

พอเราเร่งความเพียรมันก็กลับมาเอง	หนีจากเราไปไม่พ้น

	 เพราะจิตเป็นเหมอืนสุนัขน่ันแล	เจ้าของไปไหนมนัต้องตดิตามเจ้าของไปจนได้	น่ีถ้าเราเร่งความเพยีร 

เข้าให้มาก	จิตก็ต้องกลับมาเอง	ไม่ต้องติดตามมันให้เสียเวลา	มันหนีไปไหนไม่พ้นเราแน่ๆ	จงพยายามท�า 

ความเพยีรเข้าให้มากเชยีว	มนัจะกลับมาในเรว็ๆ	น่ีแล	ไม่ต้องเสียใจให้มนัได้ใจ	เดีย๋วมนัว่าเราคดิถงึมนัมาก 

มนัจะไม่กลับมา	จงปล่อยความคดิถงึมนัเสีย	แล้วให้คดิถงึพทุโธตดิๆ	กนั	อย่าลดละ	พอบรกิรรมพทุโธถีย่บิ 

ตดิๆ	กนัเข้า	มนัว่ิงกลับมาเอง	คราวน้ีแม้มนักลับมากอ็ย่าปล่อยพทุโธ	มนัไม่มอีาหารกนิเดีย๋วมนักว่ิ็งกลับ 

มาหาเรา	จงนึกพทุโธเพือ่เป็นอาหารของมนัไว้มากๆ	เมือ่มนักนิอ่ิมแล้วต้องพกัผ่อน	เราสบายขณะทีม่นัพกั 

สงบตวั	ไม่ว่ิงวุ่นขุ่นเคอืงเทีย่วหาไฟมาเผาเรา	ท�าจนไล่มนัไม่ยอมหนีไปจากเรา	น่ันแลพอดกีบัใจตวัหวิโหย 

อาหารไม่มวัีนอ่ิมพอ	ถ้าอาหารพอกบัมนัแล้ว	แม้ไล่หนีไปไหนมนักไ็ม่ยอมไป	ท�าอย่างน้ันแล	จิตเราจะไม่ยอม 

เส่ือมต่อไป	คอืไม่เส่ือม	เมือ่อาหารคอืพทุโธพอกบัมนั	จงท�าตามแบบทีส่อนน้ี	ท่านจะได้ไม่เสียใจเพราะจิต 

เสื่อมแล้วเสื่อมเล่าอีกต่อไป’	

	 น่ีกเ็ป็นอีกอุบายหน่ึงทีท่่านสอนคนทีแ่สนโง่	แต่ดไีปอย่างหน่ึงทีเ่ช่ือท่านตามแบบโง่ของตน	ไม่เช่นน้ัน 

คงจะวิ่งตามหาใจดวงเสื่อมแล้วเสื่อมเล่าไม่มีวันเจอและหยุดได้…”

(ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น	ภูริทัตตเถระ	หน้า	๒๔๑)



144

ไมถ่อย จึงตัง้หลักได้

	 ในภาวะจิตเสื่อมเช่นนี้	ท่านอาจารย์มีความเด็ดเดี่ยว	ไม่ถอย	เพื่อให้ได้สมาธิกลับคืนมา

 “…หลังจากได้อุบายอันแยบคายจากท่านอาจารย์มั่น	จึงน�ามาตั้งเป็นข้อสังเกตขึ้น	แล้วก็ตั้งค�ามั่น

สัญญาขึ้นอีกว่า	ถึงอย่างไรเราจะต้องน�าบทบริกรรมมาก�ากับจิตทุกเวลา	ไม่ว่าเข้าสมาธิออกสมาธิ	ไม่ว่า

จะไปทีไ่หน	อยูท่ีใ่ด	แม้ทีสุ่ดปัดกวาดลานวัดหรอืท�ากจิวัตรต่างๆ	จะไม่ยอมให้สตพิล้ังเผลอจากค�าบรกิรรม

คือพุทโธ	 เพราะชอบน�าเอาบทพุทโธมาเป็นค�าบริกรรมภาวนา	คราวนี้เวลาภาวนาจิตสงบลงไป	หากว่า

ความสงบนั้นยังจะนึกค�าบริกรรมคือ	“พุทโธ”	ได้อยู่	จะไม่ยอมปล่อยวางค�าบริกรรมนั้น	แล้วจิตจะเสื่อม

ไปได้ในทางใด	จะต้องรู้กันในตอนนี้

	 พอตัง้ข้อสังเกตและตัง้ค�ามัน่สัญญาไว้แล้ว	กเ็ริม่บรกิรรมภาวนาด้วยบทพทุโธ	เมือ่บรกิรรมตามน้ัน	 

จิตกล็งสู่ความสงบได้	และได้อย่างรวดเรว็	ต่างจากทีเ่คยเป็นมาขณะทีจิ่ตเว้นจากค�าบรกิรรม	จะเว้นเฉพาะ 

ขณะทีจิ่ตเข้าสู่ความสงบอย่างสนิท	ขณะน้ันจะนึกพทุโธหรอืไม่กต็าม	แต่ความรูท้ีอ่ยูใ่นความสงบน้ันปรากฏ

เป็นพุทโธตายตัวอยู่แล้ว	และไม่มีความปรุงแต่งอะไรทั้งนั้น	ตอนนี้หยุดค�าบริกรรม	พอจิตจะเริ่มขยับตัว 

ถอนขึ้นมา	คือมีอาการกระเพื่อมนิดๆ	ก็รีบจับค�าบริกรรมอัดเข้าไปทันทีเพื่อให้จิตติดอยู่กับค�าบริกรรม

	 ท�าเช่นนั้นพร้อมทั้งตั้งความสังเกตว่าจิตจะมีความเสื่อมได้ตอนไหน	และทอดอาลัยในความเสื่อม 

กบัความเจรญิของจิต	จิตจะเส่ือมหรอืเจรญิไปถงึไหนกต็าม	แต่ค�าบรกิรรมในระยะน้ีจะไม่ยอมปล่อยวาง	 

แม้จิตจะเส่ือมกย็อมให้เสือ่มไป	เพราะการตัง้ความอยากไว้ว่าไม่ให้จิตเส่ือมไป	แต่กเ็ส่ือมไปได้ทัง้ๆ	ทีไ่ม่อยาก 

ให้เสื่อม	บัดนี้ความเสื่อมและความเจริญนั้น	เราทอดธุระเสียแล้ว	จะบังคับจิตให้มีความรู้สึกอยู่กับพุทโธ	 

อย่างเดยีว	เส่ือมกบัเจรญิเราจะพยายามให้รูอ้ยูก่บัใจทีม่พีทุโธก�ากบัน้ีเท่าน้ัน	ให้รูก้นัทีน่ี่และเหน็ประจักษ์

กันที่นี่	จะมั่นใจอยู่ที่นี่แห่งเดียว	เสื่อมกับเจริญไม่ต้องไปสนใจ

	 ในระยะต่อมาจิตทีเ่คยเจรญิและเส่ือมเป็นล�าดบัมากเ็ลยไม่เส่ือม	จึงเป็นเหตใุห้รูเ้รือ่งราวของจิตว่า	 

อ้อ	 จิตที่เคยเสื่อมบ่อยๆ	 นั้น	 เสื่อมเพราะขาดค�าบริกรรม	 สติคงจะเผลอจากจิตไปในระยะนั้นแน่นอน	

แต่นั้นมาก็ตั้งค�าบริกรรมมาเป็นล�าดับ	ไปไหน	มาไหน	อยู่ที่ใด	ไม่ยอมให้เผลอ	เป็นกับตายจะไม่ยอมให้ 

เผลอจากพุทโธ	จิตจะเสื่อมไปไหนก็ให้รู้กันที่นี่เท่านั้น	ไม่ยอมรับรู้ไปทางอื่น	จิตก็เลยตั้งหลักลงได้	เพราะ

ค�าบริกรรมคือพุทโธ…”

(แว่นดวงใจ	หน้า	๒๒๖)
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ควบคุมรักษาจิต

	 “…ทีน้ีพอจิตน้ีเริ่มเจริญข้ึนมาด้วยอุบายต่างๆ	 ที่เราทุ่มเทลงน้ันแล้ว	 จึงขนาบกันใหญ่ให้สมใจ 

ทีเ่คยีดแค้นอยูเ่ป็นแรมปี	ไม่ยอมให้เส่ือมได้	จนถงึกบัว่า	เอ้า	ถ้าจิตเราจะเส่ือมลงไปแม้แต่น้อยเพยีงไรกต็าม	 

ขอให้เราตายเสียก่อน	จิตน้ีจึงจะเส่ือมได้	ถ้าเรายงัไม่ตาย	จิตน้ีจะเส่ือมไปไม่ได้	ค�าทีพ่ดูอย่างน้ีเหมอืนกบั 

พดูด้วยความอาฆาตมาดร้ายต่อกเิลสตวัท�าให้จิตเราเส่ือม	พดูด้วยการประกนัตวั	การรบัรองตวั	พดูด้วย 

ความเข็ดหลาบอย่างถึงใจ	ประทับใจ

	 หลังจากน้ันจิตจึงเป็นเหมือนนักโทษถูกคุมแจตลอดเวลา	 ไม่ยอมให้พรากสายตา	 คือสติไปได้	 

ไม่เพยีงแต่ว่าพดูเฉยๆ	ความระมดัระวังตวัน้ีระมดัระวังมากยิง่กว่าครัง้ใดๆ	ทีผ่่านมา	นับแต่ได้ทราบเรือ่ง 

จิตเสื่อมนั้นแล้ว	ได้สอนตนให้รู้ให้เข็ดหลาบอย่างถึงใจ	การระมัดระวังก็ระมัดระวังอย่างถึงใจ	เวลาจิต

เจรญิขึน้มาเตม็ภมูไิม่ปรากฏว่าเส่ือมอีก	แล้วกข็ยบัความเพยีรลงให้เตม็ที	่เอ้า	ตายกต็าย	ราวกบัว่ากดัเขีย้ว 

กดัฟันใส่กนัน่ันแล	เพราะความเคยีดแค้นอย่างถงึใจ	น่ีคอืความเคยีดแค้นให้ตนเอง	หรอืเคยีดแค้นให้กเิลส 

ทีดั่ดสันดานตน	ความเคยีดแค้นประเภทน้ีคอืมชัฌมิาปฏปิทาทีเ่ดด็กบักเิลสคูอ่ร	ิจึงไม่จัดว่าเป็นกเิลส	(แต่จัด 

เป็นมรรคของธรรมป่า	พระป่า)

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๕๓)

	 “…ในชีวิตของผมหรอืในการปฏบิตัขิองผมกม็พีรรษาน้ันน่ันละ	คอืพรรษา	๙	กบัพรรษา	๑๐	เอากนั 

อย่างหนักมากทีเดียว	พอสมาธิได้ที่แล้ว	ก็ได้บอกกับตัวเอง	พูดกับตัวเองเลยทีเดียวภายในจิตใจนี้แหละ	

ไม่ได้พูดออกมาออกปากป้างๆ	แป้งๆ	อะไร	ได้ตัดสินใจกับตัวเอง	เรียกว่าท�าความเข้าใจกับเราว่า	ถ้าจิต 

ของเราได้เส่ือมคราวน้ีแล้วเราต้องตายเท่าน้ัน	เป็นอย่างอ่ืนไปไม่ได้	นู่นน่ะ	ฟังซิ	น่ีละท�าให้เช่ือพระโคธกิะน่ะ	 

มันจะตายแน่ๆ	ไม่ทราบว่าจะตายด้วยแบบไหน	ผมก็ไม่รู้นะ	แต่มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าลงได้เสื่อม

คราวนี้

	 เพราะฉะน้ัน	เวลาจิตได้ก้าวเข้าสู่ความปกตขิองตนไม่เส่ือมแล้ว	จึงเอากนัใหญ่เลยทีน่ี่	กระหน�า่ใหญ่เลย	 

จะเป็นจะตายก็	 เอ้า	ตาย	แต่จิตนี้เสื่อมไม่ได้ๆ	มันเหมือนกับนักโทษครุโทษ	ผู้ต้องหาครุโทษถูกบังคับ 

บบีกนัตลอดมาน่ันแล	จิตมนัจะคดิไปไหน	น่ัน	เวลาน่ังได้หามรุง่หามค�า่กเ็พราะอันน้ีเองพาให้ผมเป็นไปได้นะ	 

น่ังหามรุง่หามค�า่	ตลอดรุง่ๆ	ไม่รูก้ีค่นืๆ	แต่ไม่ได้ตดิกนัดงัทีเ่คยเล่าให้ฟังน่ันนะ	น่ีเพราะความเคยีดแค้น…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๒๖)
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	 “…พอจากน้ันจิตเป็นสมาธแิล้ว	จิตไม่เส่ือมละ	ทน้ีีเรือ่งความเส่ือมน้ันมนัเป็นครเูอกทเีดยีว	จะเส่ือม 

ต่อไปอีกไม่ได้เป็นอันขาดว่าอย่างน้ันเลย	 ถ้าเส่ือมเมื่อไรเราต้องตาย	 เราจะทนอยู่ในโลกแบกกองทุกข์

แห่งความเสื่อมนี้ต่อไปอีกไม่ได้	เพราะเราเคยเสื่อมมาแล้ว	ทุกข์แสนสาหัสเป็นเวลาปีกว่า	ไม่มีทุกข์อันใด 

ที่จะแผดเผายิ่งกว่าความทุกข์เพราะจิตเส่ือม	 หากยังจะเส่ือมต่อไปอีกได้แล้วเราต้องตายอย่างเดียว

เท่านั้น	เพราะฉะนั้นการระมัดระวังเจ้าของจากนั้นไปแล้ว	จึงเข้มงวดกวดขันที่สุด	ไม่ยอมให้เสื่อมได้จิต

ก็เจริญเรื่อยๆ…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๖๓)

	 “…ต่อมาก็เป็นพรรษาที่สองที่ไปอยู่กับท่าน	 ก่อนจะเข้าพรรษาจิตก็รู้สึกสงบดีและแนบสนิทใน 

ทางสมาธิ	ความเสื่อมไม่ปรากฏ	แต่ค�าบริกรรมยังไม่ยอมลดละ	จนถึงกับนั่งภาวนาได้แต่หัวค�่าตลอดรุ่ง

โดยไม่เปลี่ยนเป็นอิริยาบถอื่น…”

(แว่นดวงใจ	หน้า	๒๒๖–๒๒๗)	

	 “…จากน้ันมาก็เข้มงวดกวดขันน่ะซิ	 ไปไหนเหมือนกับนักโทษเหมือนผู้ต้องหาด้วยการควบคุมจิต 

ดวงนี้	การรักษาต้องครอบอยู่งั้นเลยมันจึงไม่เสื่อม	เสื่อมไม่ได้และก็จริงด้วย	รักษามันตลอด	ไม่คุ้นกับ 

อะไรทัง้น้ัน	แล้วจิตกไ็ม่เส่ือม	เพราะมนัรูต้ัง้แต่น่ังตลอดรุง่อยูแ่ล้วทีว่่า	เอ้อ	ต้องอย่างน้ีซินะ	ทน้ีีไม่เส่ือมๆ	 

ตัง้แต่น่ังตลอดรุง่คนืแรกเลยนะ	มนัได้หลักเกณฑ์ขึน้มา	เหมอืนกบัว่าจิตปีนตกๆ	พอจิตเข้าไปถงึทีก่ึก๊เลย	

ก็ทราบทีนี้ไม่ตก	หมายความว่า	ปีนขึ้นไปตกลงๆ	พอไปถึงที่เกาะติดปั๊บ	เอ้อ	ต้องอย่างนี้ซิ	ทีนี้ไม่เสื่อม	

มนัแน่ใจแล้ว	ถงึขนาดน้ันกย็งัไม่นอนใจ	เช่ือน้ันกเ็ช่ือ	แต่ความทีเ่คยเข็ดน้ีมนักถ็งึใจเหมอืนกนั	จิตกไ็ม่เคย 

เสื่อมอีกตั้งแต่นั้นมา…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๒๘๑)

ระลึกถึงพระคุณของทา่นพระอาจารยม์ัน่ 

	 “…ผมไปอยูท่ีไ่หนถ้าไม่ได้กราบท่านอาจารย์มัน่แล้ว	นอนไม่ได้	อยูท่ีไ่หนกเ็หมอืนกนั	แม้ทีสุ่ดจะเดนิ

จงกรมกต้็องหนัหน้าไปไหว้ท่านเสียก่อน	ถ้ามรีปูท่านเป็นทีห่มายของสมมตุ	ิกก็ราบไหว้รปูของท่าน	หากไม่มี 

อะไรเลย	กเ็อาคณุธรรมของท่านประกอบเรือ่งของสมมตุน้ิอมนมสัการไป	พระคณุของท่านไม่มวัีนจืดจาง	

ประหนึ่งว่าท่านไม่ได้ล่วงลับไป	ธรรมชาติอันหนึ่งเป็นอย่างนั้น	เหมือนกับดูเราอยู่ตลอดเวลา…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๒๘)



147

หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

-๔-
เร่งความเพียร

	 ท่านอาจารย์ส่งเสริมและให้ก�าลังใจแก่ศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรม	ให้เอาความเพียรชนะความเกียจคร้าน

อ่อนแอ	ท่านสอนไว้ว่า

	 “…ความข้ีเกียจข้ีคร้านอ่อนแอเหล่าน้ีเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวล	 จงพากันทราบไว	้ ความมักง่าย	

ความโยกคลอนเอนเอียง	มีแต่กิเลสตบต่อยให้เอนให้เอียงให้ล้มลุกคลุกคลานทั้งนั้น	ไม่ใช่ธรรมเป็นผู้พา 

ให้เป็นเช่นน้ัน	จงพากนัทราบว่าเวลาน้ีกเิลสก�าลังท�างานในตวัเราอย่างออกหน้าออกตา	ซ่ึงๆ	หน้านักปฏบิติั	 

คอืเราแต่ละรายๆ	จงทราบไว้เสียแต่บัดน้ี	อย่าเข้าใจว่ากเิลสไม่ได้ท�างานบนหวัใจเราในขณะทีก่�าลังประกอบ 

ความเพียรจะฆ่ามัน	ในขณะเดียวกันนั้นกิเลสก็ฆ่าธรรมและฆ่าตัวเราไปด้วยในตัวโดยไม่รู้สึก

	 อุบายของธรรมที่จะให้ทราบกลอุบายของกิเลสจึงต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่ง	 ในขั้นเริ่มแรก

ส�าคญัมาก	เพราะงานยงัไม่เคยเหน็ผลพอจะเพิม่ก�าลังใจให้เข้มแข็งในความเพยีร	อย่าหวง	อย่าห่วง	อย่า

เสยีดาย	กเิลสไม่ได้ให้สารคณุอันใดแก่เรา	ความขีเ้กยีจความอ่อนแอไม่ให้สารประโยชน์อันใด	เราเคยข้ีเกยีจ 

เคยอ่อนแอมามากและนานเพยีงไรแล้ว	จงเอามาบวกลบคณูหารกนัเพือ่ทดสอบผลได้ผลเสียของตวักบักเิลส	 

นักปฏบิตัไิม่คดิไม่เทยีบเคยีงเหตผุลต้นปลายให้รูด้รีูช้ัว่	รูห้นักรูเ้บาในส่ิงเหล่าน้ีแล้ว	จะด�าเนินธรรมเพือ่ความ 

สงบเยน็ใจไปไม่ได้	จึงควรคดิแต่บดัน้ี	อย่าให้เสียเวล�า่เวลาตายเปล่าๆ	ไม่เกดิประโยชน์	ผ้าเหลอืงอยูท่ีไ่หนกม็	ี 

ตลาดร้านค้ายิง่ไม่อด	น้ันเป็นเครือ่งหมายของเพศนักบวช	ไม่ใช่เป็นผู้ฆ่ากเิลส	นอกจากความเพยีรของเราเอง	 

จงเป็นผู้หนักแน่นในความพากเพียร	เพื่อหักกงกรรมของวัฏจักรให้ขาดสะบั้นลงจากใจจะหายห่วง

	 เราได้ด�าเนินมาเตม็สตกิ�าลังความสามารถแล้ว	จึงกล้าพดูได้อย่างเตม็ปากว่า	ไม่มงีานใดทีจ่ะล�าบาก 

ยากเยน็เข็ญใจถงึเป็นถงึตาย	ยิง่กว่างานต่อสู้กบักเิลสเพือ่ชัยชนะ	งานน้ีเป็นงานทีห่นักมากส�าหรบัเราผู้เป็น 

คนหยาบ	แต่ใครจะหยาบกต็ามละเอียดกต็ามพงึทราบว่า	ความข้ีเกยีจความมกัง่ายอ่อนแอไม่ใช่ธรรม	ไม่ใช่ 

ทางแก้กิเลส	อย่าหวงเอาไว้	มันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆ	เพื่อพอกพูนทุกข์ไม่สงสัย

	 ใครจะหยาบละเอียดแค่ไหน	นิสัยวาสนามมีากมน้ีอยเพยีงไร	จงยกตนให้เหนือกเิลสประเภทต่างๆ	

ด้วยความเพยีร	จะจัดว่าเป็นผู้มวีาสนาบารมเีตม็หวัใจด้วยกนั	หากไม่มคีวามเพยีรเป็นเครือ่งแก้	อย่างไรก ็

นอนกอดวาสนาที่เต็มไปด้วยกิเลสตัวหยิ่งๆ	อยู่นั่นแล	บางก็ฟาดมันลงไปให้แหลกละเอยีด	หนาก็ฟาดมัน

ลงไปให้แหลกเหมอืนกนัหมด	จะสมนามว่าเป็นนักรบนักปฏบัิตเิพือ่ก�าจัดส่ิงทีเ่ป็นข้าศกึออกจากใจโดยแท้…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๒๒๖–๒๒๗)
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	 ส�าหรับท่านอาจารย์เองนั้น	ท่านเล่าให้พระเณรของวัดป่าบ้านตาดฟังว่า

	 “…ส�าหรบัผมเองทีไ่ด้มาแสดงให้เพือ่นฝูงฟังน้ี	ถ้าจะพดูว่าอ�านาจวาสนาของเราหยาบ	นิสัยวาสนา

ของเราหยาบ	อย่างนี้ผมก็ยอมรับ…”

(ผู้บูชาตถาคต	หน้า	๔๐)

	 “…แต่มีดีอย่างหนึ่ง	ถึงจะว่านิสัยวาสนาหยาบก็ตาม	แต่ความไม่ถอยนั้นรู้สึกว่าเด่นอยู่ตลอดเวลา	

ยังไงก็ไม่ถอย	 ไม่ได้ด้วยวิธีน้ีจะเอาวิธีน้ัน	 ไม่ได้ด้วยวิธีน้ันจะเอาวิธีน้ี	 มีแต่จะเอาๆ	 ค�าว่าจะถอยไม่มี	 

น้ีดอีย่างหน่ึง	ถ้าว่าหยาบกน่็าชมตรงน้ี	หากว่าอันน้ีมลีดหย่อนลงไป	ความทีว่่าจะเอาน้ีถอยหลังกรดูลงไป 

แล้วเสร็จไปไม่รอดเลย	นี่ไม่ถอย…”

(ผู้บูชาตถาคต	หน้า	๔๕)

	 ท่านอาจารย์เล่าว่า	ในพรรษาทีส่องของการไปอยูก่บัท่านพระอาจารย์มัน่	(คอืพรรษาที	่๑๐)	ท่านได้ 

หักโหมเร่งความเพียร	โดยถือเอาการนั่งภาวนาตลอดรุ่งเป็นส�าคัญมากกว่าอิริยาบถอื่น

ภาวนาตลอดรุ่ง

	 “…ในพรรษาทีส่องของการไปอยูก่บัท่านพระอาจารย์มัน่	รูสึ้กว่าการน่ังภาวนาตลอดรุง่จะถอืเป็นส�าคญั 

มากกว่าอิรยิาบถอ่ืนในการบ�าเพญ็	ต่อจากน้ันมากค่็อยผ่อนลงบ้าง	เพราะเหน็ว่าธาตขุนัธ์เป็นเครือ่งมอืส�าหรบัใช้	 

ย่อมมกีารช�ารดุได้เมือ่ไม่รูจั้กประมาณ	แต่การเร่งความเพยีรด้วยวิธน่ัีงตลอดรุง่น้ี	รูสึ้กว่าใจมกี�าลังมากกว่า 

วิธอ่ืีนๆ	การรูเ้รือ่งของทกุขเวทนาทีแ่สดงข้ึนในขณะน่ังนานๆ	เช่นน้ัน	กร็ูไ้ด้ชัดในระยะน่ังตลอดรุง่น้ันเอง…”

           (แว่นดวงใจ	หน้า	๒๒๗)

 “…วัดบ้านนามนเป็นวัดทีร่ะลึกในชีวิตและความเพยีรส�าหรบัผม	เพราะตัง้แต่เราบวชมา	การหกัโหมทัง้ 

ร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆ	กนั	กม็พีรรษาน้ันในชวิีตของเรา	คอืพรรษาที	่๑๐	ความเพยีรและความหกัโหม 

มนัเริม่มาตัง้แต่ยงัไม่เข้าพรรษาเดอืนเมษายนและพฤษภาคมน่ะ	มาจากพระธาตพุนมกบัพ่อแม่ครอูาจารย์	

ท่านไปเผาศพพ่อแม่ครูอาจารย์เสาร์กลับมา	ก็ไปรับท่านมาด้วยกัน	ก็เข้ามาอยู่บ้านนามน	จ�าพรรษาที่นั่น	 

มนัหมนุติว้ๆ	เริม่แต่โน่นแล้ว	สมาธเิริม่แน่นไม่เส่ือมอีกมาแต่เดอืนเมษายน	แต่น้ีไม่เกีย่วกบัสมาธ	ิแต่เป็นปัญญา 

ในเวลาจนตรอก	มันเป็นปัญญาสายฟ้าแลบ	สติปัญญากับกิเลสราวกับมัดคอติดกัน	ไม่ใช้ปัญญาได้ยังไง

เวลามันจะตาย	มันจนตรอกจนมุมก็ต้องใช้ปัญญาซิ	เวลารู้ขึ้นมามันก็รู้ด้วยปัญญา

	 เป็นพรรษาทีห่นักมากในชวิีตของนักบวช	ผมหนักมากพรรษาน้ัน	แต่ไม่ได้สนใจว่าเป็นภาระหนักมากนะ	 

เพราะความมุง่มัน่มาก	มนัจ�าไม่ลมื	กลางวันไม่นอน	เดนิจงกรม	หมากพลูไม่แตะเลยในสามเดอืน	ทิง้เลย	
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พอหลังออกพรรษาแล้วไปที่ไหน	แต่ก่อนมันมีหมากพลูเต็มไปหมดนี่	เขาเอามาถวายก็ฉันไปอย่างนั้นเอง	

เลยฉนัมาเรือ่ยๆ	ปีน้ันมนัหกัโหมเตม็ที	่ทิง้หมดเรือ่งหมากเรือ่งอะไรไม่เอา	มนัเป็นกงัวล	ไม่เอาทิง้หมดเลย	 

จิตเป็นเหมือนหิน	สมาธิแน่นปึ๋งเหมือนหิน	แต่มันไม่ใช้ปัญญาน่ะซิ	ถ้าใช้ปัญญามันก็จะไปรวดเร็วกว่านั้น	

มันเพลินกินเพลินนอนอยู่กับสมาธินั้นเสีย	มันขี้เกียจ	มันสบายไม่ยุ่งกับอะไร	จิตอิ่มตัวของมัน	อิ่มตัวใน

ขั้นสมาธินะ	ไม่ใช่อิ่มตัวด้วยการหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงแล้ว	มันอิ่มตัวในสมาธิไม่ยุ่งกับอารมณ์อะไร	

รูปเสียงอะไรๆ	ไม่ยุ่ง	สบายอยู่นั้นแบบหมูได้เขียง	ไม่ได้คิดว่าเขียงคือที่รองสับย�าหมูเลย…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๔๓๔–๔๓๖)

	 “…ในพรรษาน้ันผมไม่นอนกลางวันนะ	กลางวันผมไม่เคยจ�าวัดเลย	นอกจากคนืไหนผมน่ังตลอดรุง่	 

ผมก็พักนอนกลางวัน	ถ้าธรรมดาแล้วเป็นไม่พักให้เลย	ปีนั้นหรือพรรษานั้นความเพียรหักโหมที่สุดในชีวิต 

ของเราทีเ่ป็นนักบวช	กเ็ป็นพรรษาทีสิ่บ	น่ันหกัโหมมากทเีดยีวเกีย่วกบัร่างกายหกัโหมมาก	จิตหกัโหมมาก 

พอๆ	กัน…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๒๗๕–๒๗๖)

 “…ทีว่่าเกดิความอาจหาญในเรือ่งความเป็นความตาย	อะไรมนัตาย	พจิารณาจนกระทัง่หาส่ิงทีต่าย 

ไม่ได้เลย	น้ีมนักลัวอะไร	มนักลัวตาย	หอื	โกหกกนั	น่ัน	เวลาพจิารณาลงไป	ดนิกเ็ป็นดนิ	น�า้เป็นน�า้	ลมเป็นลม	 

ไฟเป็นไฟ	ใจที่กลัวตาย	มันก็ไม่ตาย	มันยิ่งเด่น	ยิ่งเห็นชัด	มันตายได้ยังไง	มันสง่าผ่าเผย	รู้เด่น	นี่มันตาย 

ได้ยังไง	โกหกกัน	นี่ละพรรษานี้เอากันอย่างเต็มเหนี่ยวเลย	หักโหมร่างกายหักโหมมากจริงๆ	กลางวันไม่

นอนเลย	เว้นแต่วันไหนเราน่ังสมาธติลอดรุง่	วันน้ันจะยอมพกักลางวันให้	ถ้าวันไหนท�าความเพยีรธรรมดา	 

กลางวันไม่พกัให้เลย	ไม่นอนกลางวัน	ในพรรษาน้ันถงึว่าหกัโหมมาก	เวลาทีเ่ราไม่คดิจะต่อสู้มนั	น่ังฉันจังหนั 

ต้องได้พลิก	น่ังขัดสมาธฉัินไม่ได้เพราะเจ็บก้นมาก	น่ีมนัไม่ลืม	คอืเราน่ังขดัสมาธกิลางคนืเหมอืนกบัมนัพอง 

หมดก้นเรา	กระดกูเหมอืนจะแตกทกุข้อทกุท่อน	กระดกูมนัต่อกนัตรงไหน	แม้แต่ข้อมอืกเ็หมอืนมนัจะขาด 

จากกัน	ทุกขเวทนาเวลาขึ้น	มันขึ้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมในร่างกาย…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๔๓๕)

	 “…ตอนต่อสู้กบัทกุขเวทนาน้ันบังคบัมนัทกุด้าน	หกัโหมร่างกาย	น่ังฉันจังหนัตอนเช้าได้น่ังพบัเพยีบ	 

ขออภยั	ก้นเหมอืนกบัพองไปหมด	น่ังขัดสมาธไิม่ได้	คอืตอนน้ันตอนเราไม่ฝืนเราไม่บังคบั	ปล่อยธรรมดาจึงน่ัง

ไม่ได้	ตอนน้ันเราไม่ตัง้ใจจะทนกบัมนัจะสู้กบัมนั	เราจะสู้กบัรสอาหารต่างหาก	เราจะข้ึนสู้รสอาหารต่างหาก	 

เราไม่ทนกับมัน	จึงต้องนั่งพับเพียบฉันจังหัน	นี่หมายถึงวันที่หักโหมกันเต็มที่จิตลงไม่ได้ง่าย	มันแพ้ทาง 

ร่างกายมาก	แต่ถ้าวันไหนทีพ่จิารณาตดิป๊ับๆ	เกาะตดิป๊ับๆ	อย่างง้ันมนักธ็รรมดา	น่ังตลอดรุง่เวลาเท่ากนั 

กต็าม	ไม่มอีะไรชอกช�า้ภายในร่างกายเลย	พอลกุขึน้กไ็ปเลยธรรมดาๆ	เหมอืนเราน่ังสามส่ีชัว่โมงเป็นประจ�า 

ตามความเคยชิน
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	 เพราะตามธรรมดาผมน่ังภาวนา	๓-๔	ช่ัวโมงถอืเป็นธรรมดานะ	น่ังตามอัธยาศยัต้อง	๓-๔	ช่ัวโมง	

ถ้ามเีวลาน้อยเช่นกลางวันกน่ั็งราว	๑-๒	ช่ัวโมง	เช่นหน้าหนาว	กลางวันมน้ีอย	กลางคนืมมีาก	และลงเดนิ

จงกรมไม่ได้	กลางคนืหน้าหนาวตวัมนัแขง็ไปหมดจะเดนิได้ยงัไง	น่ีแหละเราต้องสงวนเวลาไว้ส�าหรบัเดนิ

ให้มาก	นั่งภาวนากลางวันเพียงชั่วโมงเดียว	จากนั้นก็เดินจงกรมจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาด	พอปัดกวาด 

เสรจ็เรยีบร้อยแล้วกไ็ปอาบน�า้ในคลองในอะไรกแ็ล้วแต่	เพราะเราไปอยูใ่นทีต่่างๆ	บางทตีามซอกหนิซอกผา 

อะไรกแ็ล้วแต่	ในห้วยในคลองทีไ่หนพออาบกอ็าบ	ทีน่ี่เดนิจงกรมอีกแล้ว	จนกระทัง่เยน็	หนาวเข้าๆ	กเ็ข้าทีพ่กั	 

ออกเดินไม่ได้เพราะหนาวมาก	ที่นี่นั่งนานนะ	มันจึงเหนื่อย

	 กลางวันพอฉันจังหนัเสรจ็แล้ว	ล้างบาตรล้างอะไร	เชด็บาตรเรยีบร้อยแล้วไม่เข้าถลกแหละ	เอาไป 

วางไว้ปุบ๊	แล้วเข้าทางจงกรมเลย	ฟัดมนัจนโน้น	๑๑	โมงเป็นอย่างน้อย	หรอืเทีย่งวันออกมาจากทางจงกรม 

กพ็กั	ออกจากพกักน่ั็งภาวนา	ราวชัว่โมงกล็งเดนิจงกรมอีกแล้ว	อย่างน้ันเป็นประจ�า	ถ้าวันไหนร่างกายมนั 

บอบช�า้มาก	จิตลงได้ยาก	วันน้ันแหละได้น่ังพบัเพยีบ	น่ังพบัเพยีบฉนัจังหนั	มนัเหมอืนไฟเผาอยูก้่น	บางที

ได้เอามือคล�าดู	ก้นพองหรือ	คล�าดูก็ไม่พอง	นี่หมายถึงเริ่มแรกนั่งตลอดรุ่ง	พอนั่งหลายคืนไป	ก้นก็พอง

และแตกเลอะไปหมด	กระดกูทกุส่วนเหมอืนจะแตก	กลางวันกต็ามมนัเจ็บปวดรวดร้าวไปหมด	ไม่ใช่เฉพาะ 

เวลาเราน่ังภาวนาจึงปวดกระดกูตามร่างกายส่วนต่างๆ	เหมอืนมนัจะแตกจะหกั	เพราะมนับอบช�า้มาตัง้แต่

กลางคืน	ฉะนั้น	จึงต้องเดินให้มากทีเดียวในเวลากลางวันหรือกลางคืนที่ไม่ได้นั่งตลอดรุ่ง…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๒๗๖–๒๗๗)

ทุกขเวทนาใหญ ่และอุบายพิจารณา

	 ส�าหรับท่านอาจารย์นั้น	การนั่งสมาธิภาวนา	๔-๕	ชั่วโมงนั้นเป็นเรื่องธรรมดา	แต่เมื่อท่านเริ่มนั่ง 

ตลอดรุ่งมา	ปรากฏว่าเกิดทุกขเวทนาใหญ่	และท่านก็สามารถผ่านพ้นภาวะเช่นนี้มาได้	ท่านได้เล่าเรื่อง

เกี่ยวกับทุกขเวทนาตลอดคืน	พร้อมทั้งแนะน�าอบรมพระเณรและผู้ปฏิบัติธรรมไว้ดังนี้

	 “…ท่านทีช่อบทรมานทางอ่ืน	เช่น	การน่ังสมาธภิาวนานานเป็นเวลาหลายชัว่โมง	เกดิเวทนา	ในบาง 

โอกาสท่านกฝึ็กของท่านไปตามเหตกุารณ์	การน่ังนานรูสึ้กจะเป็นความทกุข์ทรมานมากกว่าวิธอ่ืีนๆ	เพราะ

เกีย่วกบัทกุขเวทนาทีโ่หมกนัมาในขณะน้ัน	ถ้าสตปัิญญาไม่ทนักบัทกุขเวทนาทีโ่หมกนัมาอย่างหนักหน่วงแทบ

ไม่มีปลงวางกายวางใจลงได้เวลานั้น	ย่อมจะฝืนทนนั่งต่อไปมิได้	บัลลังก์สมาธิที่ขัดไว้ด้วยดีในเวลาปกติ	 

น่าจะแตกจากกันในไม่กี่ชั่วโมงอย่างไม่เป็นขบวน	เพราะความเจ็บปวดรวดร้าวเป็นไปทุกอวัยวะน้อยใหญ่	

หลังมอื	หลังเท้า	ราวกบัถกูไฟเผา	ท�าให้ร้อนกระวนกระวายทัง้กายทัง้ใจ	ส่วนภายในร่างกายเป็นเสมอืนกระดูก 

ทุกท่อนที่ต่อกันจะแตกกระเด็นออกมาคนละชิ้นละอัน	เพราะความเจ็บปวดระบมไปทั่วร่างกาย
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 นอกน้ันใจยงัแสดงความระส�า่ระสายไปด้วย	เพราะกลัวตวัจะตายในขณะน้ันจนได้	ท�าให้หว่ันไปทัว่

ร่างกายและจิตใจ	กลัวจะทนต่อไปไม่ไหว	ทกุขเวทนาทีแ่สดงขึน้ในเวลาน้ัน	ก่อนจะถงึเวทนาใหญ่ทีส่�าคญั 

กว่าเพื่อน	มีถึงสามวาระ	ล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานๆ	กว่าจะสงบลง	ล�าพังตัวเองโดยไม่มีการก�าจัด

ต้านทานด้วยวิธีต่างๆ	อย่างใด	พอสงบลงไปสักพักก็เริ่มขึ้นมาอีก	ท�านองนี้ถึงสามครั้ง	แต่ละครั้งเวทนา

เหล่าน้ีต้องต้ังอยูแ่ละซาบซ่านไปตามสรรพางค์ร่างกายน้อยใหญ่เป็นเวลานานค่อยสงบลง	จนถงึวาระทีส่ี่ 

ซ่ึงเป็นวาระของทกุขเวทนาใหญ่	หรอืกองทพักองทกุข์ใหญ่เข้ามาถงึบัลลังก์ทีน่ั่งขัดสมาธอิยู	่นับแต่กองทพั

กองทกุข์ใหญ่เข้าถงึตวัแล้วเท่าน้ัน	ร่างกายทกุส่วนเป็นเหมอืนกองเพลิงทัง้กองเอาเลย	ข้างนอกกายเหมอืน

ถูกไฟลน	ข้างในกายเหมือนถูกทุบตีด้วยค้อนและทิ่มแทงด้วยเหล็กอันแหลมคม	ปรากฏว่าระบมไปหมด 

ทัง้ร่างราวกบัจะแตกทลายจากกนัเป็นผุยผงไปคนละทศิละทางในขณะน้ัน	เพราะอ�านาจความทกุข์ทรมาน

เผาผลาญอยู่รอบด้าน

	 ทุกขเวทนาใหญ่นี้นับแต่ขณะที่ก้าวเข้ามาถึงกายแล้ว	 ไม่มีเวลาขยับขยายตัวออก	พอได้รับความ

ผ่อนคลายทางกายบ้างเลย	 มีแต่บีบขยี้ทุบตีให้แหลกไปท่าเดียว	 ตอนนี้แม้จิตจะก�าลังพิจารณากับธรรม

แขนงใดอยู	่กจ็�าต้องถอยทพักลับย้อนสตปัิญญาและก�าลังทกุด้านเข้ามาพจิารณาทดัทานกนัอย่างเอาจรงิ

เอาจัง	มิฉะนั้นร่างกายจิตใจจะกลายเป็นทะเลไฟไปเสียหมด	เพราะทุกขเวทนากล้าสาหัสก�าลังเหยียบย�่า

ท�าลายกาย	และยงัเขย่าใจให้ส่ันสะเทอืนไปด้วยความกลัวตายว่าจะสู้ไม่ไหว	เพราะกายทัง้ร่างกลายเป็นไฟ 

ทัง้กองในตวัเรา	ไม่มส่ีวนใดอยูเ่ยน็ใจได้โดยไม่ถกูความกระทบกระเทอืนจากทกุขเวทนาประเภทน้ี	นับแต่

ขณะเริม่น่ังจนถงึข้ันเวทนาใหญ่เกดิข้ึน	ถ้าผู้ยงัไม่เคยประสบมาก่อนกน่็าจะไม่ทราบว่าอันไหนเป็นเวทนาเล็ก 

อันไหนเป็นเวทนาใหญ่	กลัวจะเริม่เหมาไปแต่เวทนาเล็กซ่ึงเป็นเพยีงลูกหลานของมนัเท่าน้ันว่าเป็นเวทนาใหญ่ 

ไปเสียหมด	ทัง้ทีเ่วทนาใหญ่ยงัไม่ตืน่นอนกเ็ป็นได้	แต่ถ้าผู้เคยประสบมาแล้วกท็ราบได้ทนัทว่ีาเป็นเวทนาอะไร	 

เพราะเวทนาใหญ่จะเริม่ปรากฏตวันับแต่ห้าหกช่ัวโมงล่วงไปแล้ว	ก่อนหน้าน้ีมแีต่เวทนาเล็กซ่ึงเปรยีบกบัลูกๆ	 

หลานๆ	เท่านั้นมาเยี่ยมหยอกเล่นพอให้ร�าคาญ

	 ส�าหรับผู้ยังไม่เคยน่ังนานและไม่เคยพบมาก่อน	 น่าจะเริ่มโดนทั้งลูกทั้งหลานทั้งปู่ย่าตายายของ

ทกุขเวทนาแต่ขัน้แรก	คอืสองสามช่ัวโมงแรก	และให้เกดิความทกุข์กระวนกระวายแต่บดัน้ีเป็นต้นไป	ถ้าสติ

ปัญญาแก้ไขเหตกุารณ์ไม่ทนั	อาจจะทนน่ังต่อไปไม่ไหว	ทัง้อาจจะรือ้บัลลังก์สมาธเิสียแต่ระยะน่ังได้เพยีง

สองสามชั่วโมงแรกก็ได้	ทั้งที่เวทนาใหญ่ยังไม่ปรากฏเลย	แต่จะเหมาเอาว่าตนได้เผชิญกับเวทนาใหญ่จน

ทนไม่ไหวเสียแล้ว	ความจรงิยงัไม่ถงึขัน้แตกหกักนัเลย	เฉพาะผู้เคยน่ังสมาธภิาวนาและเคยมคีวามสงบจิต 

มาพอประมาณ	ตลอดการน่ังกไ็ด้นานพอสมควร	ราวสองสามส่ีช่ัวโมงเป็นประจ�าความเพยีรในเวลาหน่ึงๆ	 

ย่อมทราบทุกขเวทนาต่างๆ	 ได้พอประมาณ	ทุกขเวทนาเล็กที่เกิดขึ้นสองสามวาระแล้วสงบลงไปเองนั้น	

ถ้ายงัไม่เคยเจอเวทนาใหญ่มาก่อน	กน่็าจะเรยีกว่าเป็นเวทนาใหญ่ได้เหมอืนกนั	แต่พอเจอเวทนาใหญ่จรงิๆ	

แล้ว	เวทนาเหล่านั้นเลยกลายเป็นเรื่องเล็กไป	เพราะความรุนแรงระหว่างเวทนาทั้งสองนี้ผิดกันอยู่มาก 

ราวช้างกับแมวนั่นแล
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	 เวทนาใหญ่เมื่อเกิดขึ้นเต็มที่แล้ว	อวัยวะส่วนต่างๆ	ปรากฏว่าเจ็บปวดรวดร้าวและระบมไปหมด	

ราวกบัจะแตกทลายลงในขณะน้ันจรงิๆ	ความออกร้อนตามหลังมอืหลังเท้ารนุแรงมาก	เหมอืนมคีนมาก่อไฟ 

หงุต้มแกงอะไรๆ	ในทีน้ั่น	กระดกูในอวัยวะส่วนต่างๆ	เหมอืนมคีนเอาค้อนมาทบุตใีห้แตกให้หกัไปในขณะน้ัน	 

เพราะความเจ็บปวดแสบร้อนสาหสัจนไม่มทีีป่ลงวางร่างกายจิตใจลงได้เลย	ปรากฏเป็นกองเพลิงไปทัง้ร่าง	 

สิ่งที่จะสามารถต้านทานกันได้เวลานั้น	มีแต่สติปัญญาศรัทธาความเพียร	มีความอดความทนเป็นเครื่อง

หนุนหลัง	ไม่ยอมถอยทพักลับแพ้ข้าศกึทีก่�าลังโหมกนัมาอย่างเตม็ทีร่าวกบัจะบดให้แหลกละเอียดเป็นผุยผง 

ไปในเวลานั้น	ไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตลมหายใจสืบต่อกันไปได้อีกเลย

	 ขณะทีก่�าลังเข้าตาจนน้ัน	จิตจะหาทางออกด้วยวิธอ่ืีนใดไม่ได้ทัง้สิน้	นอกจากต้องปักหลักต่อสู้กนัด้วย 

สตปัิญญาอย่างถงึเป็นถงึตาย	เพือ่ความจรงิในกายในจิตทีค่วรรูค้วรเหน็จากความเพยีรเท่าน้ัน	ความอยาก 

ให้เวทนาหายและความคิดท้อใจว่าจะทนสู้ไปไม่ไหวเป็นต้น	 นี่คือสมุทัยเครื่องส่งเสริมทุกข์ให้มีก�าลังกล้า 

ยิง่ขึน้	จะปล่อยให้คดิขึน้มาในขณะน้ันไม่ได้เดด็ขาดถ้าไม่อยากล้มละลายแบบไม่เป็นท่า	มสีตกิบัปัญญาเท่าน้ัน 

ทีต้่องผลิตขึน้มาด้วยอุบายต่างๆ	เพือ่ให้ทนักบัเวทนาในเวลาน้ัน	โดยแยกแยะกาย	เวทนา	จิต	ออกทดสอบ 

เทียบเคียงกันดูจนทราบความจริงของแต่ละสิ่งอย่างชัดเจนด้วยปัญญา

	 การแยกแยะกายควรถอืเอาจุดส�าคญัทีว่่าเป็นทกุข์มากกว่าทีอ่ื่นใดออกพจิารณา	เช่น	กระดกูขาหรอื 

กระดูกเข่าเป็นทุกข์มาก	ก็ก�าหนดจิตตั้งสติพิจารณาปัญญาลงในจุดนัน้ว่า	กระดูกนีเ้ป็นทุกข์หรือทุกข์เป็น 

กระดูกกันแน่	ถ้ากระดูกเป็นทุกข์จริงดังที่เข้าใจ	เวลาทุกข์ดับไปแล้วท�าไมกระดูกจึงไม่ดับไปด้วยทุกข์เล่า	

ถ้าเป็นอันเดียวกนัดงัทีเ่ข้าใจ	ส่ิงทัง้สองต้องดบัไปด้วยกนัจึงจะถกูกบัหลักความจรงิ	อน่ึง	เวลาคนตายและ 

หมดทกุข์ในร่างกายไปแล้วกระดกูยงัมอียู	่ขณะน�าไปเผาไฟ	กระดกูแสดงอาการเป็นทกุข์อย่างไรให้ปรากฏ

หรอืไม่	ถ้าไม่แสดงทกุข์คอืความเจ็บปวดรวดร้าวให้ปรากฏเลยกระทัง่ถกูไฟเผาจนกลายเป็นเถ้าเป็นถ่านไป 

เช่นน้ัน	การไปเหมาเอาด้วยความส�าคญัว่ากระดกูเป็นทกุข์ทัง้ทีก่ระดกูมไิด้เป็นทกุข์ดงัเข้าใจน้ัน	จะไม่อับอาย 

กระดกูและอวัยวะส่วนต่างๆ	ทีม่ลัีกษณะเช่นเดยีวกนั	ซ่ึงมไิด้เป็นตวัทกุข์ตามค�ากล่าวหาบ้างหรอื	และถ้า 

ทกุข์เป็นกระดกูจรงิๆ	กระดกูมมีาแต่วันเกดิจนถงึบดัน้ี	แต่ทกุข์ท�าไมจึงมขีึน้เฉพาะกาล	เช่นเริม่มข้ึีนในขณะ 

น่ังสมาธน้ีิเท่าน้ัน	ท�าไมจึงไม่มทีกุข์ตดิทกุข์ต่อกนัมาเช่นเดยีวกบักระดกูทีม่ต่ีอเน่ืองกนัมาแต่เริม่แรกเกดิเล่า	 

เมื่อเป็นเช่นนี้จะถือว่ากระดูกเป็นทุกข์หรือทุกข์เป็นกระดูก	ก็ต้องเป็นความเห็นผิด	เป็นความถือผิดจาก

ความจริง	ซึ่งเป็นที่น่าอับอาย	ความจริงอย่างยิ่งที่มิได้เป็นไปตามความส�าคัญมั่นหมายใดๆ	เลย

	 ขณะทีก่�าลังคล่ีคลายแยกแยะกระดกูกบัเวทนาเพือ่ทราบความจรงิน้ัน	จิตและสตปัิญญาต้องจดจ่อ

และท�าหน้าทีด้่วยความสนใจกบังานน้ันจรงิๆ	จะส่งจิตไปอ่ืนไม่ได้	ต้องหมนุตวัอยูก่บักจิทีก่�าลังพจิารณา	และ 

พจิารณาย้อนหน้าย้อนหลังจนเป็นทีเ่ข้าใจประจักษ์	จะพจิารณากีเ่ทีย่วไม่ส�าคญั	แต่พจิารณาจนเข้าใจอันเป็น 

จุดมุง่หมายของงานน้ี	เมือ่เข้าใจชัดเพยีงส่วนใดส่วนหน่ึงแล้ว	จิตย่อมซึมซาบไปในอวัยวะอ่ืนๆ	ซ่ึงมลัีกษณะ 

เหมือนกันไปเอง
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 อันดับต่อไป	ในเวลาเดียวกันก็แยกเวทนากับจิตออกทดสอบเทียบเคียงกันดูด้วยสติปัญญาอย่าง

ละเอียดถีถ้่วน	เช่นเดยีวกบัการแยกกายกบัเวทนาออกพจิารณาโดยตัง้ปัญหาถามตวัเองว่า	จิตเป็นเวทนา

หรอืเวทนาเป็นจติอย่างไรกนัแน่	ถ้าจิตเป็นเวทนาจรงิดงัความส�าคญั	เวลาทกุขเวทนาดบัไป	ท�าไมจิตจึงมไิด้ 

ดบัไปด้วยเล่า	และถ้าเวทนามาเป็นจิต	เมือ่จิตมอียูต่ราบใด	ทกุขเวทนาน้ีต้องมอียูต่ราบน้ัน	จะดบัไปไม่ได้	

แต่แล้วทกุขเวทนาท�าไมจึงมเีกดิๆ	ดบัๆ	ทัง้ทีจิ่ตทรงความรูค้วามเป็นจิตอยูต่ลอดเวลา	อกาลิโก	มไิด้ดบัไป 

ด้วยเวทนา	เมือ่เป็นเช่นน้ีจะถอืว่าจิตกบัเวทนาเป็นอันเดยีวกนัน้ัน	ไม่ฝืนความจรงิและไม่อับอายความจรงิ 

บ้างหรือ	 ที่คิดกลืนความจริงให้กลายเป็นของปลอมไปตามความรู้ความเห็นแบบป่าๆ	 เถื่อนๆ	 เช่นน้ัน 

การแยกแยะ	ไม่ว่าแยกแยะกายกบัเวทนา	หรอืแยกแยะจิตกบัเวทนา	สตกิบัปัญญาต้องหมนุติว้อยูใ่นวงงาน 

ที่ท�า	จะส่งออกไปอื่นไม่ได้	เวลานั้นทุกขเวทนาแสดงตัวมากเพียงไร	สติปัญญายิ่งพิจารณาไม่หยุดหย่อน

เพือ่รูค้วามจรงิในส่ิงทีป่ระสงค์อยากรูอ้ยากเหน็อยากเข้าใจ	เวทนาจะก�าเรบิหรอืลดตวัลงหรอืว่าจะดบัไป	

ก็ให้รู้ประจักษ์ในวงการพิจารณาเป็นส�าคัญ

	 ข้อส�าคัญอย่าตั้งความหวังให้ทุกข์ดับไปโดยที่พิจารณายังไม่เข้าใจความจริงของกาย	 ของเวทนา	

และของจิต	ว่าต่างอันต่างเป็นความจริงของตนอย่างไรกันแน่	พิจารณาจนเข้าใจทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิต	

เมือ่เข้าใจด้วยสตปัิญญาจรงิๆ	แล้ว	กายกสั็กแต่ว่ากาย	ไม่ได้นิยมว่าตนเป็นทกุข์เป็นเวทนา	เวทนากสั็กแต่ว่า 

เวทนาอยู่เท่านั้น	 ไม่นิยมว่าตนเป็นกายเป็นจิต	 แม้จิตก็สักแต่ว่าเป็นจิตอยู่เท่านั้น	 ไม่นิยมว่าตนเป็นกาย 

เป็นเวทนา	ดังที่เคยส�าคัญแบบสุ่มๆ	เดาๆ	มาแต่เวลาที่ยังมิได้พิจารณาให้เข้าใจ	พอสติปัญญาพิจารณา

รอบคอบแล้ว	ทุกขเวทนาทั้งหลายก็ดับลงในขณะนั้น	ไม่ก�าเริบต่อไป	จิตก็รวมลงอย่างสนิทชนิดไม่รับรู้

กันเลย

	 อีกประการหน่ึง	แม้จิตจะไม่รวมลงถงึข้ันดบัสนิท	แต่กม็ไิด้รบัความกระทบกระเทอืนจากเวทนา	คอื	 

กายก็จริง	เวทนาก็จริง	จิตก็จริง	ต่างอันต่างจริง	ต่างอันต่างอยู่ตามความจริงของตน	ขณะที่ต่างอัน 

ต่างจรงิน้ัน	จะได้เหน็ความอัศจรรย์ของจิตและเหน็ความอาจหาญของจิตว่าสามารถแยกตนออกจากเวทนา 

ทัง้หลายได้อย่างอัศจรรย์เกนิคาด	นอกจากน้ันยงัเกดิความอาจหาญต่อความเป็นความตายทีข่วางหน้าอยู ่

อย่างไม่สะทกสะท้านใดๆ	อีกด้วย	เน่ืองจากได้เหน็หน้าตาเวทนาทีเ่คยหลอกลวงให้กลัวเป็นกลัวตายอย่าง

ประจักษ์ใจแล้วในขณะนั้น	คราวต่อไป	แม้เวทนาจะแสดงความกล้าสาหัสมากมายขนาดใด	ใจก็สามารถ

พจิารณาได้ท�านองทีเ่คยพจิารณาและเข้าใจมาแล้ว	การรูเ้หน็อย่างน้ีแลคอืการรูเ้หน็สัจธรรมด้วยสตปัิญญาแท้	 

แม้จะมใิช่รูเ้หน็ข้ันเดด็ขาดฟาดกเิลสให้จมไปโดยส้ินเชิงกต็าม	แต่กเิลสจะจมมดิหวัไม่มฟ้ืีนได้	กต้็องอาศยั

วิธีนี้เป็นเครื่องด�าเนินในวาระต่อไป	

	 ท่านผู้ใดกล้าหาญต่อสู้กบัทกุขเวทนาด้วยการพจิารณาตามวิธน้ีี	ไม่ยอมถอยทพัพบับลัลังก์แบบสิน้ท่า	 

ท่านผู้นั้นต้องก�าชัยชนะจากวิธีนี้โดยไม่มีทางสงสัย	 ทั้งยังจะเห็นรอยพระบาทที่พระศาสดากับพระสาวก

เสดจ็ไปอย่างสดๆ	ร้อนๆ	โดยล�าดบั	และอาจลมืค�าว่าพระองค์ปรนิิพพานไปได้	๒,๕๐๐	ปีเศษแล้วซ่ึงแสน
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นานกไ็ด้	เพราะความจรงิกบัศาสดาเป็นอันเดยีวกนั	ศาสดาแท้มใิช่กาลสถานทีบุ่คคล	พอจะเปลีย่นแปลง

ห่างเหนิว่าไกลกนัลิบลับกบัเราตัง้	๒,๕๐๐	ปีเศษ	แต่ควรทราบว่า	ความจรงิอยูท่ีใ่ด	ศาสดากอ็ยูท่ีน้ั่น	เพราะ 

ธรรมเกิดจากความจริงที่พิจารณารู้เห็นอย่างเต็มภูมิ	ไม่นอกเหนือไปจากนี้

	 ดงัน้ัน	ท่านทีส่ามารถพจิารณาทกุขเวทนาจนถงึความจรงิของกาย	ของเวทนา	ของจิต	ย่อมเหน็ธรรม 

อย่างประจักษ์โดยล�าดบั	ซ่ึงไม่นิยมกาลสถานทีเ่ป็นเครือ่งพสูิจน์ตดัสินเลย	ดงัธรรมแสดงไว้ว่า	ดกู่อนอานนท์	 

ถ้าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยังมีอยู่	พระอรหันต์ย่อมไม่สูญจากโลกดังนี้	ซึ่งเป็นพระโอวาทที่ตรัส

เพิง่ส้ินพระกระแสเสียงไปเมือ่ครูน้ี่เท่าน้ัน	เพราะธรรมของจรงิย่อมไม่ขึน้กบัเวลานาทอีะไรเลย	แต่จรงิอยู ่

อย่างสม�่าเสมอ	ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าความจริงในโลกทั้งสาม

	 การอธบิายวิธพีจิารณาทกุขเวทนาน้ีเป็นเพยีงโดยย่อ	พอเป็นคตแิก่ท่านผู้มนิีสัยในทางเป็นนักต่อสู้

เพือ่กูภ้พชาต	ิประหยดัความเกดิตาย	ไม่ปล่อยให้เรีย่ราดสาดกระจายไปตามภมูกิ�าเนิดต่างๆ	ไม่มทีีส้ิ่นสุด	 

เพือ่ทรงวิมตุตหิลุดพ้นไม่กงัวลกบักองทกุข์น้อยใหญ่ทัง้หลายอีกต่อไปเป็นเวลานาน	ซ่ึงแสนน่าร�าคาญและ 

กงัวลใจนักหนา	ได้น�าไปพจิารณาเพือ่หาทางออกโดยอาศยักองทกุข์ในขันธ์เป็นหนิลับสตปัิญญาให้คมกล้า	

ตามแต่อุบายจะพลิกแพลงแก้ไขตนด้วยวิธต่ีางๆ	ซ่ึงมมีากมายเหลือทีจ่ะน�ากล่าวได้ละเอียดทัว่ถงึ	เพราะ

การพิจารณาธรรมทั้งหลายเป็นเทคนิคของแต่ละรายจะผลิตมาใช้เพื่อเปลื้องตน…”

(ปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน	สายท่านพระอาจารย์มั่น	ภูริทัตตะ	หน้า	๑๖๑–๑๖๖)

ปัญญาตอ้งเป็นปัจจุบัน ไมใ่ช่สัญญาอดีต

	 ท่านอาจารย์ได้เมตตาแนะน�าเพิม่เตมิซ่ึงส�าคญัมากเกีย่วกบัการพจิารณาทกุขเวทนาว่า	การใช้ปัญญา 

พจิารณาทกุขเวทนา	จะต้องผลิตอุบายขึน้มาใหม่ให้ทนักบัเหตกุารณ์ขณะเกดิทกุขเวทนาแต่ละครัง้	กล่าวคอื	 

ต้องเป็นอุบายของสตปัิญญาทีเ่ป็นวงปัจจุบันจึงจะแก้กเิลสทีเ่ป็นวงปัจจุบนัได้	ไม่ใช่ไปเอาของเก่ามาใช้	เพราะ 

มันเป็นสัญญาอดีตไปแล้ว

	 “…ตอนทีเ่หน็ความอัศจรรย์กเ็หน็ตอนน่ังภาวนาตลอดรุง่	ตัง้แต่เริม่คนืแรกเลย	พจิารณาทกุขเวทนา	

แหม	 มันทุกข์แสนสาหัสนะ	 ทีแรกก็ไม่นึกว่าจะน่ังสมาธิภาวนาตลอดรุ่ง	 น่ังไปๆ	 ทุกขเวทนาเกิดข้ึนๆ	

พจิารณายงัไงกไ็ม่ได้เรือ่ง	เอ๊ะ	มนัยงัไงกนัน่ี	เอ้า	วันน้ีตายกต็าย	เลยตัง้สัจอธษิฐานในขณะน้ัน	เริม่น่ังตัง้แต่ 

บดัน้ีไปจนถงึสว่างถงึจะลุก	เอ้า	เป็นกเ็ป็น	ตายกต็าย	ฟาดกนัเลยทเีดยีว	จนกระทัง่จิตซ่ึงไม่เคยพจิารณา	

ปัญญายงัไม่เคยออกแบบน้ันนะ	แต่พอเวลามนัจนตรอกจนมมุจรงิๆ	โอ๋ย	ปัญญามนัไหวตวัทนัเหตกุารณ์ทกุแง่ 

ทกุมมุ	จนกระทัง่รูเ้ท่าทกุขเวทนา	รูเ้ท่ากาย	รูเ้รือ่งจิต	ต่างอันต่างจรงิ	มนัพรากกนัลงอย่างหายเงียบเลย	 

ทัง้ๆ	ทีเ่ราไม่เคยเป็นอย่างน้ันมาก่อนเลย	กายหายในความรูสึ้ก	ทกุขเวทนาดบัหมด	เหลอืแต่ความรูท้ีสั่กแต่ว่ารู	้ 
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ไม่ใช่รู้เด่นๆ	ชนิดคาดๆ	หมายๆ	ได้นะ	คือสักแต่ว่ารู้เท่านั้น	แต่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุด	อัศจรรย์ที่สุด 

ในขณะน้ัน	พอถอนขึน้มากพ็จิารณาอีก	แต่การพจิารณา	เราจะเอาอุบายต่างๆ	ทีเ่คยพจิารณามาแล้วมาใช้ 

ในขณะนั้นไม่ได้ผล	มันเป็นสัญญาอดีตไปเสีย	ต้องผลิตขึ้นมาใหม่ให้ทันกับเหตุการณ์ในขณะนั้น	จิตก็ลง 

ได้อีก	คืนนั้นลงได้ถึง	๓	ครั้งก็สว่าง	โอ๋ย	อัศจรรย์เจ้าของละซิ…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๖๓)

	 “…แต่เราจะไปเอาอุบายอันเก่ามาพจิารณาไม่ได้นะ	อันน้ีส�าคญัมาก	เป็นอุบายสตปัิญญาอะไรทีเ่ราเคย 

พจิารณาพลิกแพลงเปล่ียนแปลงยงัไงให้เกดิสตปัิญญาหรอืให้ได้ถอดได้ถอนกนั	จนกระทัง่ได้รูส่ิ้งเหล่าน้ีว่า 

เป็นของจรงิแต่ละอย่างๆ	น้ัน	เราจะยดึเอาอุบายเหล่าน้ันมาเป็นเครือ่งสอนให้เป็นอย่างน้ันไม่ได้นะ	แล้วแต่ 

อุบายของสตปัิญญา	เกดิจากอุบายของสตปัิญญาทีเ่ป็นขึน้สดๆ	ร้อนๆ	จะไปพาดไปพงิไปซ�า้กนักต็าม	ถ้าเป็น 

วงปัจจุบันๆ	ก็ใช้ได้	เป็นอุบายใหม่ทั้งนั้น	หาใหม่ๆ	หมดในวงปัจจุบันๆ

	 ไม่ใช่เอาของเก่ามาใช้	มันเป็นสัญญาไปแล้ว	นั่น	ไม่ทันๆ	กลอุบายของกิเลส	ต้องเป็นอุบายของ

สตปัิญญาทีผ่ลิตทีค่ดิค้นข้ึนมาใหม่	ถงึจะซ�า้ของเก่ากต็าม	ให้เป็นวงปัจจุบนั	เป็นของใหม่	กแ็ก้กเิลสซ่ึงเป็น 

วงปัจจุบันได้เหมือนกัน	นี่ส�าคัญมาก	เราจะไปหาคาดหาหมายว่าวันนั้นเอานี้มาใช้ได้	วันนี้ท�าไมไม่เห็นได้	

มันจะได้อะไรในเมื่อเป็นสัญญาอดีตไปแล้ว	ต้องเอาวงปัจจุบันเข้าไปใช้	มันจะเกิดยังไงก็ตาม	ถึงจะไปซ�้า

ของเก่าก็ตาม	ถ้าเป็นวงปัจจุบันขึ้นสดๆ	ร้อนๆ	ของตัวเองแล้ว	ใช้ได้ๆ	แก้ได้เรื่อยๆ	เลย	

	 น่ีจึงกล้าพดูว่าเราไม่เคยพลาด	น่ังคราวไหนกค็ราวน้ันแหละ	ได้เหน็ความอัศจรรย์ทกุครัง้เลยเทยีว	

ถึงได้กล้าถึงเรื่องว่าอะไรจะตาย	มันไม่มีอะไรตายนี่	พิจารณาหมดแล้ว	นั่นถึงขั้นนั้น	ธาตุ	๔	ดินน�้าลมไฟ	 

เวลาพจิารณาลงไป	มนัสลายลงไปแล้วกเ็ป็นจรงิของมนัๆ	ไม่เหน็มอีะไรตาย	จิตน่ีหรอืตาย	จิตดวงทีว่่าตาย 

กลับเด่น	เอาอะไรมาตาย	มันเด่นๆ	ยิ่งเด่นละเวลานั้นน่ะ…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๑๖๖)

ความรู้สึกอัศจรรย์

	 “…จิตเมือ่เข้าถงึขัน้น้ีแล้วมนัแยกได้สองอย่าง	อย่างหน่ึงเวลาจิตรอบแล้วเวทนากเ็ป็นเวทนา	ต่างอัน 

ต่างจรงิ	กายกสั็กแต่ว่ากาย	เวทนาสักแต่ว่าเวทนา	จิตกเ็ป็นความจรงิของจิต	ต่างอันต่างจรงิไม่กระทบกนั	 

น่ีอันหน่ึง	อันหน่ึงพอจิตรอบของมนัแล้ว	เวทนากด็บัวูบลงไม่มเีหลือเลย	กายกห็ายพร้อมกนัเลยในความรูสึ้ก	 

มันเห็นเป็นสองอย่างส�าหรับเรา	แต่จะเป็นอย่างไหนก็ตาม	เราไม่ได้ปรุงได้แต่ง	มันเป็นผลอย่างนั้นของ 

มนัเอง	เป็นความรูสึ้กอัศจรรย์บอกไม่ถกูและเป็นสักขพียานซิ	เพราะมนัเป็นความจรงิด้วยกนัน่ี	มนัดับหมด 

ก็เป็นความจริงอันหนึ่ง	มันยังคงอยู่	แต่ต่างอันต่างจริงก็เป็นความจริงอันหนึ่ง
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	 ปัญญาฟัดกนัลงแหลกไปได้น่ีนะมนัอัศจรรย์	มนัล้างกนัได้	เวทนาเงยีบเลย	หายจนกระทัง่ร่างกาย

ไม่มีเหลือเลยในความรู้สึก	เหลือแต่ความอัศจรรย์ของจิตดวงนั้นที่สักแต่ว่าปรากฏ	แม้จิตนั้นจะมีอวิชชา	

มันหากเป็นของอัศจรรย์ของมัน	เพราะมันพรากอะไรออกหมดเหลือแต่ความรู้

	 ความรูน้ั้นกเ็ป็นความรูอ้วิชชาน่ันแหละ	แต่ตอนน้ันมนัไม่รูอ้วิชชาหรอืไม่อวิชชาแหละ	หากแต่เหน็ 

ความอัศจรรย์	อ๋อ	ธรรมชาตน้ีิเมือ่อะไรกส็ิน้ไปหมดๆ	ในความรูสึ้กแล้ว	เหลือแต่สักแต่ว่ารูอั้นเดยีวเท่าน้ัน	

ธรรมที่สักแต่ว่ารู้นี้	ท�าไมจึงอัศจรรย์นักหนานะ…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๔๓๕–๔๓๖)

	 “…บทเวลามนัได้ชัยชนะและรวมสงบลง	มนัผ่านขันธ์ได้หมดด้วยอ�านาจของปัญญาฟาดฟันกนัลงไปๆ	 

จนไม่มอีะไรเกาะเกีย่วกนัแล้วหายเงยีบไปเลย	น่ีซิมนัอัศจรรย์และมนัหมดจรงิๆ	ปรากฏว่าไม่มอีะไรเหลือเลย	 

มีแต่ผู้รู้อันเดียว	และค�าว่าผู้รู้อันนี้จะว่ารู้เด่นๆ	อย่างนี้ก็ไม่ได้นะ	เราเอาออกมาพูดได้อย่างเต็มปากก็คือ

สักแต่ว่ารู้	และอัศจรรย์เกินคาด	ทั้งๆ	ที่เวลานั้นอวิชชายังครอบหัวมันอยู่นะ

	 แต่เราไม่เคยสนใจพจิารณาอวิชชาตอนน้ัน	เทยีบกนัได้ว่ากนิข้าวทัง้กาก	เคีย้วอาหารทัง้กระดกูทัง้ก้าง 

กย็งัอร่อยนะ	น่ีมนัเป็นขัน้ๆ	เมือ่ต่อจากขัน้น้ีแล้วกพ็ดูไม่ได้พดูไม่ถกู	ขัน้น้ันกว่็าอัศจรรย์เกนิคาดแล้ว	ขัน้กนิข้าว 

ทั้งกาก	คืออวิชชามันอยู่ในน้ัน	เคี้ยวมันทั้งอวิชชา	ความจริงมันเคี้ยวตายอะไร	ไม่เห็นได้พิจารณาอวิชชา

สักนิดหน่ึง	จะว่าเคีย้วมนัยงัไง	ไม่ได้เคีย้ว	มแีต่อวิชชากล่อมให้หลงส�าคญัว่าเป็นของอัศจรรย์ๆ	พดูพลิกไป 

หลายด้าน…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๒๗๔)

ทา่นพระอาจารยม์ัน่ให้ก�าลังใจอีกครัง้

	 “…รุง่เช้ามาพอได้โอกาสกข็ึน้ไปกราบเรยีนท่านอาจารย์มัน่	ซ่ึงตามปกตมิคีวามกลัวท่านมาก	แต่วันน้ัน 

ไม่ได้กลัวเลย	อยากจะกราบเรยีนเรือ่งความจรงิให้ท่านทราบ	ให้ท่านเหน็ผลแห่งความจรงิของเรา	ว่าปฏบิตั ิ

มาอย่างไรจึงได้ปรากฏเช่นน้ี	พดูข้ึนอย่างอาจหาญเลย	ทัง้ๆ	ทีเ่ราไม่เคยพดูกบัท่านอย่างน้ัน	พดูขงึขงัตงึตัง 

ใส่เปรี้ยงๆ	เวลาเราพูดท่านนิ่งฟังนะ	ทางนี้ก็ปึ๋งๆ	เลยนะ	โอ้	ไอ้บ้าตัวนี่มันไม่ใช่เล่น	ท่านคงจะคิดยังงั้น	

บทเวลามันบ้าขึ้น	มันเอาจริงเอาจัง	ท่านคงจะว่ายังงั้น

	 พอเราพดูจบ	ท่านกพ็ดูผางออกมาเลย	มนัต้องอย่างน้ันซิ	ท่านข้ึนเลยทีน่ี่	ท่านใส่ป๋ึงๆ	เรากห็มอบฟัง	 

เอ้า	มันไม่ตายถึง	๕	หนในอัตภาพเดียวนี่ท่านว่า	มันตายเพียงหนเดียวเท่านั้น	เอ๊า	ฟาดกันลงไปที่นี่	เอ้า	 

ได้หลักใจแล้วทีน่ี่	ได้การแล้วๆ	ท่านว่า	เอาฟัดกนัลงไปนะ	พอท่านยอบ้างยบุ้าง	หมาเราตวัโง่น้ีกท็ัง้จะกดั 
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ทัง้จะเห่า	พอเว้นคนืหน่ึงสองคนืกน่ั็งตลอดรุง่อีก	เว้น	๒-๓	คนืเอาอีก	จนกระทัง่จิตอัศจรรย์	เรือ่งความตาย 

นี้หายหมดเวลามันรู้จริงๆ	แล้ว	แยกธาตุแยกขันธ์ดูความเป็นความตาย	ธาตุสี่	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	สลายตัว 

ลงไปแล้วกเ็ป็นดนิ	เป็นน�า้	เป็นลม	เป็นไฟตามเดมิ	อากาศธาตกุเ็ป็นอากาศธาตตุามเดมิ	ใจทีก่ลัวตายกย็ิง่เด่น	 

มันเอาอะไรมาตาย	รู้เด่นขนาดนี้มันตายได้ยังไง	ใจก็ไม่ตาย	แล้วมันกลัวอะไร	มันโกหกกัน	โลกกิเลสมัน

โกหกกนัต่างหาก	(ค�าว่าโกหกกนัน้ัน	หมายถงึกเิลสโกหกสัตว์โลกให้กลัวตายทัง้ทีค่วามจรงิไม่มอีะไรตาย)

	 พจิารณาวันหน่ึงได้อุบายแบบหน่ึงขึน้มา	พจิารณาอีกวันหน่ึงได้อุบายแบบหน่ึงขึน้มา	แต่มนัมอุีบาย

แบบเผ็ดๆ	ร้อนๆ	แบบอัศจรรย์ทัง้น้ัน	จิตกย็ิง่อัศจรรย์และกล้าหาญจนถงึขนาดทีว่่า	เวลาจะตายจรงิๆ	มนัจะ 

เอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะ	ทุกขเวทนาทุกแง่ทุกมุมที่แสดงในวันนี้เป็นเวทนาที่สมบูรณ์แล้ว	จากนี้ 

กต็ายเท่าน้ัน	ทกุขเวทนาเหล่าน้ีเราเหน็หน้ามนัหมด	เข้าใจมนัหมด	แก้ไขมนัได้หมด	แล้วเวลาจะตายมนัจะ 

เอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราให้หลงอีกวะ	หลงไปไม่ได้	เวทนาต้องเวทนาหน้าน้ีเอง	พดูถงึเรือ่งความตาย 

กไ็ม่มอีะไรตาย	กลัวอะไรกนั	นอกจากกเิลสมนัโกหกเราให้หลงไปตามกลอุบายอันจอมปลอมของมนัเท่าน้ัน	 

แต่บัดนี้ไปเราไม่หลงกลของมันอีกแล้ว

	 นั้นละ	จิตเวลามันรู้	และมันรู้ชัดตั้งแต่คืนแรกนะ	ที่ว่าจิตเจริญแล้วเสื่อมๆ	ก่อนมาภาวนาจนนั่ง

ตลอดรุ่งคืนแรกมันก็ไม่เสื่อม	ตั้งแต่เดือนเมษายนมาก็ไม่เสื่อม	แต่มันก็ยังไม่ชัด	พอมาถึงคืนวันนั้นแล้ว

มันชัดเจน	เอ้อ	มันต้องอย่างนี้ไม่เสื่อม	เหมือนกับว่ามันปีนขึ้นไปตกลงๆ	พอปีนขึ้นไปเกาะติดปั๊บ	๑๐๐%	

ไม่เสื่อม	มันรู้แล้ว	จึงได้เร่งเต็มที่เต็มฐาน	ในพรรษานั้นนั่งภาวนาตลอดรุ่งถึง	๙	คืน	๑๐	คืนกว่าๆ	แต่ไม่ 

ตดิกนั	โดยเว้น	๒	คนืบ้าง	๓	คนืบ้าง	บางทกีเ็ว้น	๖-๗	คนืกม็	ีจนเป็นทีแ่น่ใจในเรือ่งของทกุขเวทนาหนักเบา 

มากน้อย	เข้าใจวิธปีฏบิตัต่ิอกนั	หลบหลีกปลีกตวัแก้ไขกนัได้ทนัท่วงทไีม่มสีะทกสะท้าน	แม้จะตายกไ็ม่กลัว 

เพราะได้พิจารณาด้วยอุบายแยบคายเต็มที่แล้ว	สติปัญญาทันความตายทุกอย่าง…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๖๓–๖๔)

ถูกเตือน 

	 “…พอนานวันเข้า	ท่านก็เตือนแย็บออกมา	กิเลสมันไม่ได้อยู่กับร่างกาย	กิเลสอยู่กับใจ	ท่านเตือน	

ท่านยกเอาเรือ่งม้ามาเตอืนเรา	ม้าทีเ่วลามนัก�าลังคกึคะนอง	มนัไม่ยอมฟังเสียงเจ้าของเลย	ต้องทรมานมนั 

อย่างเต็มที	่ไม่ควรให้กนิหญ้ากไ็ม่ให้มนักนิเลย	ทรมานมนัอย่างหนัก	เอาจนมนักระดกิไม่ได้	ทน้ีีพอมนัยอม 

ลดพยศลงก็ผ่อนการทรมาน	เมื่อมันผ่อนความพยศลงมาก	การฝึกทรมานก็ผ่อนกันลงไป	ท่านพูดเพียง

เท่าน้ันนะ	เรากเ็ข้าใจทนัท	ีถ้าท่านจะพดูมากกว่าน้ัน	เพราะท่านรูนิ้สัยของเรา	กลัวเราจะอ่อนเปียกไปเสีย	 

ท่านเลยเตือนแย็บเพียงเท่านั้นเราก็เข้าใจ
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	 กเิลสมนัไม่ได้อยูก่บัธาตอุยูก่บักายนะ	มนัอยูก่บัจิต	ท่านว่า	ท่านพดูเบือ้งต้นขึน้อย่างน้ีแหละ	จากน้ัน 

ท่านกพ็ดูเรือ่งม้าไปเลย	ความหมายกว่็าความเพยีรเรามนัผาดโผน	ท่านกร็ู	้ไม่กีวั่นกก็ราบเรยีนท่านเรือ่ยน่ี	

เว้นสองวันบ้างสามวันบ้าง	และในพรรษาน้ันผมไม่นอนกลางวันนะ	กลางวันผมไม่เคยจ�าวัดเลย	นอกจาก 

คนืไหนผมน่ังตลอดรุง่	ผมกพ็กันอนกลางวัน	ถ้าธรรมดาแล้วเป็นไม่พกัให้เลย	ปีน้ันหรอืพรรษาน้ัน	ความเพยีร 

หกัโหมทีสุ่ดในชวิีตของเราทีเ่ป็นนักบวช	กเ็ป็นพรรษาทีสิ่บน่ัน	หกัโหมมากทเีดยีว	เกีย่วกบัร่างกายหกัโหมมาก	 

จิตหักโหมมากพอๆ	กัน…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๒๗๕–๒๗๖)

ติดสมาธิ

	 “…พรรษาที	่๑๐	เป็นความเพยีรทีห่กัโหมทีสุ่ดเลย	ในชวิีตน้ีไม่มคีวามเพยีรใดเกีย่วกบัเรือ่งร่างกาย

ที่จะหักโหมยิ่งกว่าพรรษาที่	๑๐	ใจก็หักโหม	ร่างกายก็หักโหมเต็มที่	หลังจากนั้นมาแล้วก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ	

จนจิตน้ีราวกบัเป็นหนิไปเลย	คอืความแน่นหนามัน่คงของสมาธมินัช�านาญพอ	จนเป็นเหมอืนกบัหนิทัง้แท่ง	 

ไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆ	เลย	ติดสมาธินี้อยู่ถึง	๕	ปีเต็มๆ…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๖๕)

มารผจญ-ธรรมช่วย

	 “…การอยูค่นเดยีวมนัสนุกประกอบความเพยีร	ไม่พดูคยุกบัใครเลย	มคีนเดยีว	ไม่มองเหน็ใคร	เหน็แต่ 

เราคนเดียว	 ไม่กินข้าวกี่วันก็ไม่เห็นใครทั้งน้ัน	 เราสนุกท�าความเพียรตลอดเวลาเว้นแต่เวลาหลับเท่าน้ัน	 

ไม่มอีะไรมายุง่เกีย่วในวงความเพยีร	บางทกีเิลสมนักล่อมเราเหมอืนกนันะ	โธ่	มาอยูอ่ย่างน้ีเหมอืนคนส้ินท่า	 

ไม่มีคุณค่ามีราคาอะไรเลย	โลกสงสารเขาก็อยู่ได้สะดวกสบายสนุกสนาน	ไม่ต้องมารับความทุกข์ทรมาน

เหมอืนเราซ่ึงเปรยีบเหมอืนคนส้ินท่าน่ี	ท�าไมจึงต้องมาทรมานอยูใ่นป่าในรกกบัสัตว์กบัเสืออย่างน้ี	ไม่มคีณุค่า 

ราคาอะไร

	 นี่มันจะท�าให้ท้อถอยน้อยใจและอ่อนความเพียร	มันมีได้	กิเลสมันกระซิบขึ้นมา	เหมือนอย่างพระ 

วัชชีบตุร	พระวัชชบุีตรเป็นลูกชายคนเดยีว	เป็นลูกเศรษฐี	ช่ือวัชชบุีตร	สกลุวัชชีด้วยนะ	เพือ่นของท่านมแีต่ 

พวกกษัตริย์	พวกวงศ์กษัตริย์ลิจฉวี	ที่นี่ท่านไปอยู่ป่าช้าและมีทางไปมาข้างๆ	ป่าช้านั่น	เขาไปเล่นนักษัตร	

แต่ก่อนเรยีกว่านักษัตร	กพ็วกมหรสพน้ีแหละจะเป็นอะไร	เขาร้องร�าท�าเพลงไปน้ัน	ท่านจ�าเสียงเขาได้ละซิ	 

น่ีมนัท�าให้จิตประหวัดกลับเข้ามาหาเจ้าของ	โอ้	พวกเหล่าน้ีเขามคีวามสุขความสบายกนั	เขาไปเทีย่วรืน่เรงิ 
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บนัเทงิกนั	ส่วนเรามาอยูใ่นป่าช้าผีตาย	เหมอืนกบัเรากเ็ป็นคนตายคนหน่ึงทัง้ทีม่ลีมหายใจอยู	่เราน้ีเป็นคน 

หมดคณุค่ายงัไงถงึต้องมาอยูป่่าช้ากบัคนตายอย่างน้ี	ท�าให้น้อยใจนะ	ตอนน้ันปรากฏว่าเกดิความท้อถอย

น้อยใจ

	 เทวดาตนหน่ึงทีเ่คยเป็นเพือ่นกนัมาแต่ชาตปิางก่อน	เคยบ�าเพญ็ความดมีาด้วยกนัและเคยเป็นสหายกนั 

มาแต่ก่อน	มาสถติอยูบ่นอากาศร้องบอกลงมาเลยว่า	เวลาน้ีเป็นเวลาทีม่คีณุค่ามากส�าหรบัท่าน	องค์ท่านเอง 

กเ็ป็นผู้มคุีณค่ามาก	ประกอบการงานทีช่อบธรรม	และเป็นการงานทีม่คีณุค่ามาก	ไม่มใีครสามารถประกอบ 

การงานทีม่คีณุค่ามากเหมอืนอย่างท่านได้	ท�าไมท่านจึงมาต�าหนิตเิตยีนในคณุค่าของตนอย่างน้ีไม่สมควร

อย่างยิ่ง	ขอท่านจงอยู่บ�าเพ็ญในที่เช่นนี้ด้วยความภาคภูมิใจเถิด	ท่านได้สติปุ๊บ	จิตย้อนเข้าสู่ความเพียร	

ได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นนะ	พระวัชชีบุตร	นั่น	มันมีเรื่องกิเลสคอยแทรกอยู่ตลอดในวงความเพียรดังที่ 

กล่าวมานั่นแล

	 อันน้ีเราบางทกีม็	ีอย่างวันหน่ึงผมยงัไม่ลืม	ผมไม่ได้ดนูาฬิกา	เรากน่ั็งภาวนาตลอดรุง่เสียด้วยในคนื 

วันน้ัน	จะไปดนูาฬิกาอะไร	มนัดกึจรงิๆ	นะวันน้ัน	จิตมนัยงัลงไม่ได้	ทางภาคอีสานเขาเรยีกล�า	เขาล�ายาว 

ข้ามทุง่นาไปจากบ้านนามน	เขามาเทีย่วสาวทางบ้านนามน	เขาอยูบ้่านโพนทอง	ด้านตะวันออกวัดบ้านนามน 

นู้นน่ะ	เขาล�ายาวไปตามทุง่นา	ฟังอาการเขาร้องเพลง	เขาล�ายาวเพลงภาคน้ี	จิตมนัยงัวิตกขึน้มาได้ในขณะน้ัน	 

โอ้	 เขายังมีความสนุกสนานรื่นเริง	 เดินขับล�าท�าเพลงตัดทุ่งนาไปอย่างเพลิดเพลิน	 ไม่มีความทุกข์กาย

ทรมานใจเหมอืนเรา	ไอ้เราน้ีก�าลังตกนรกทัง้เป็นอยูเ่วลาน้ี	ใครไม่เคยเหน็นรกและคนตกนรก	กจ็งมาดเูรา 

ซึ่งก�าลังตกนรกทั้งเป็นอยู่เวลานี้

	 น่ีมนัคดิปรงุข้ึนมาในขณะทีไ่ด้ยนิเสียงล�า	(เพลงอีสาน)	เขา	ธรรมะกป็รากฏขึน้ในขณะน้ันว่า	เราเคย 

ตกนรกทั้งเป็นกับกิเลส	ตกนรกทั้งตายกับกิเลสมากี่กัปกี่กัลป์แล้ว	นี่จะตะเกียกตะกายตนให้พ้นจากนรก

ของกิเลส	ท�าไมจึงเห็นว่าเป็นความทุกข์ความล�าบาก	เธอประกอบความเพียรหาอะไร	หานรกอเวจีที่ไหน

เวลานี้	นั่น	มันปุ๊บขึ้นเลย	มันแก้กันทันที	จากนั้นไม่นานจิตก็ลงได้	นี่แหละที่เรียกว่ามาร	มันมีได้เป็นได้…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๒๗๗–๒๗๘)
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- ๕ -
ฝึกจิตบังคับใจ

	 การต่อสู้กบักเิลสให้ได้ผลน้ันต้องฝึกทรมานตนเองอย่างหนัก	แต่ผู้ปฏบัิตใิหม่มกัจะทนไม่ได้	จึงต้อง 

พยายามฝึกจิตบังคับใจไม่ให้หลงไปตามอ�านาจของกิเลส	ท่านอาจารย์ได้เทศน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า

	 “…แต่ก่อนมแีต่ความขีเ้กยีจขีค้ร้านและความร�าคาญ	พอจะน่ังภาวนาเหมอืนกบั	ขออภัยมากๆ	นะ	

พูดตามหลักความจริง	จูงหมาใส่ฝนนั่นแหละ	มันร้องเอ๋งๆๆ	ก็มันไม่อยากตากฝนนี่น่ะ	อันนี้เราจะภาวนา

มนักเ็หมอืนกบัจูงหมาใส่ฝนน่ันแล	ใจไม่อยากถกูบงัคบั	ไม่อยากทกุข์เพราะภาวนา	แต่ทกุข์เพราะอย่างอ่ืน 

ไม่สนใจคิด	เบื้องต้นมันเป็นอย่างนั้น…”

(ศาสนธรรมปลุกคนให้ตื่น	หน้า	๑๘๓)

 “…ครบูาอาจารย์ทัง้หลายทีป่รากฏชือ่ลอืนาม	เราได้กราบไหว้บูชากนัอยูอ่ย่างสมยัปัจจุบนัน้ี	ล้วนแต่ 

เป็นผู้ฝึกทรมานตนมาแล้ว	ท่านฝึกฝนอบรม	ฝึกทรมานตนเองเตม็เมด็เตม็หน่วยทัง้เหตทุัง้ผล	ทดสอบจน 

เป็นที่แน่ใจแล้วว่า	 เจ้าของเองผู้ฝึกฝนทรมานเจ้าของก็ไม่มีอะไรเสียหายเพราะการฝึกนั้น	นอกจากเป็น

ประโยชน์โดยถ่ายเดยีว	จากเหตแุละผลของการฝึกฝนอบรมตวัเองทีเ่หน็ว่าถกูต้องแล้ว	จึงได้น�าอุบายเหล่าน้ัน 

มาแนะน�าส่ังสอนประชาชน	 ควรดุต้องด	ุ ควรด่าต้องด่า	 ควรดีต้องดี	 เพราะท่านแนะน�าส่ังสอนท่าน	 

ฝึกทรมานท่าน	ท่านท�าอย่างน้ันมาแล้ว	ยิง่เวลาท่านฝึกทรมานท่านด้วยวิธต่ีางๆ	ยิง่หนักมากยิง่กว่าการมา 

สอนประชาชนเป็นไหนๆ	สอนประชาชนน้ีเพยีงปากเท่าน้ันแหละ	ลมปากว่าไป	เขาจะเอากเ็อา	เขาไม่เอากเ็ป็น 

เรื่องของเขา

	 แต่ท่านฝึกท่าน	ท่านไม่เป็นอย่างน้ัน	ว่าเอานะวันน้ีนะ	ใส่ลงไป	ขาดสะบัน้ลงไป	เอ้า	วันน้ีต้องน่ังเท่าน้ัน 

ช่ัวโมงนะ	เอ้า	วันน้ีเดนิจงกรมเท่าน้ันช่ัวโมง	จะหนีไปไหนไม่ได้	อย่างน้อยต้องให้ได้ตามเวลาทีก่�าหนดน้ัน 

ถงึจะออกไปได้	น่ังก	็เอ้า	อย่างน้อยต้องให้ได้ตามเวลาทีก่�าหนดไว้น้ันถงึจะออกได้	มากกว่าน้ันจะน่ังตาม

อัธยาศยัขนาดไหนกไ็ด้เมือ่พ้นเวลา	พ้นเขตพ้นแดน	พ้นความสัตย์ความจรงิทีต่ัง้ไว้แล้ว	ท่านฝึกท่าน	ท่านฝึก 

จรงิจังอย่างน้ัน	เอ้า	จะกนิหรอืไม่กนิกต็ามข้าวน่ี	เราเคยกนิมาแล้วตัง้แต่วันเกดิ	ระยะน้ีเราจะไม่กนิ	เราจะ 

ภาวนาอย่างเดยีว	กไ็ม่กนิจรงิๆ	น่ัน	หนักไหม	ท่านฝึกท่านเดนิจงกรม	ตัง้แต่ฉันจังหนัเสรจ็แล้ว	จนกระทัง่

ถึงเวลาปัดกวาดตอนบ่ายสามโมงสี่โมง	กี่ชั่วโมงที่ไม่ให้ออกจากทางจงกรม	นั่น…”

(ศาสนธรรมปลุกคนให้ตื่น	หน้า	๔๔๗–๔๔๘)
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ตอ่สูก้ับกิเลส

	 การต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย	เรื่องนี้ท่านอาจารย์ได้เทศน์เตือนไว้ว่า

	 “…เรื่องของจิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลสแล้ว	 อย่างไรมันต้องฉุดต้องลากให้หาความสงบร่มเย็น	

ให้หาความเป็นอิสระ	อยูโ่ดยล�าพงัตนเองไม่ได้อยูโ่ดยด	ีจิตดวงใดกจ็ะต้องเป็นเช่นน้ัน	จึงต้องได้ใช้สตทิกุ

เวล�า่เวลาทกุกาลสถานที	่ส�าหรบันักปฏบัิตแิล้วต้องเป็นเหมอืนนักมวยทีต่่อยกนับนเวทเีผลอไม่ได้	ต้องเอา 

ให้เตม็เมด็เตม็หน่วย	สตปัิญญาก�าลังวังชามเีท่าไรทุม่กนัลงหมดในเวลาน้ัน	น่ีกเ็หมอืนกนั	การต่อสู้กบักเิลส 

จึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อย

	 ส�าหรบัผมเองทีไ่ด้มาแสดงให้เพือ่นฝูงฟังน้ี	ถ้าจะพดูว่าอ�านาจวาสนาของเราหยาบ	นิสัยวาสนาของ 

เราหยาบ	อย่างน้ีผมกย็อมรบั	เพราะท�ายากจรงิๆ	ท�ายากถงึขนาดน�า้ตาร่วง	เพราะสตกิม็	ีปัญญากม็	ีแต่สู้ 

กเิลสไม่ได้	ให้กเิลสฉดุลากหวัใจไปสู่อารมณ์ต่างๆ	อันเป็นพษิเป็นภยัอยูต่่อหน้าต่อตา	สตมิแีต่ก�าลังไม่พอ	

ปัญญามแีต่ก�าลังไม่พอ	กใ็ห้มนัฉดุลากไปต่อหน้าต่อตา	น่ีละในขัน้เริม่แรกขัน้ล้มลุกคลุกคลานเป็นอย่างน้ี	 

มีตั้งแต่การต่อสู้ท่าต่อสู้ถ่ายเดียว	แต่ก�าลังสติปัญญาไม่พอ…”

(ผู้บูชาตถาคต	หน้า	๓๙–๔๐)

ถูกจริตกับอดอาหาร

	 “…พยายามหาวิธีต่อสู้หลายแง่หลายกระทง	 เช่น	 ผ่อนอาหารบ้าง	 อดอาหารบ้าง	 อดนอนบ้าง	 

เดนินานๆ	บ้าง	น่ังนานๆ	บ้าง	หลายวิธกีาร	เพราะหาแง่หาทางทีจ่ะให้มกี�าลังต่อสู้กบักเิลสคอืความฟุง้ซ่าน 

ร�าคาญ	จนหาหลักหาเกณฑ์ภายในตัวไม่ได้นี้	ให้สงบตัวลงและเห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจ	จึงต้องได้

ใช้หลายวิธี	ดังที่เคยน�ามาแสดงให้หมู่เพื่อนฟัง	ตามความถนัดแห่งจริตนิสัยของตนก็คือการผ่อนอาหาร	

การอดอาหาร	ดงัทีแ่สดงให้ฟังอยูเ่สมอ	อย่างอ่ืนในขัน้เริม่แรกไม่ปรากฏว่าส่ิงใดวิธกีารใดทีท่�าเจ้าของให้ 

ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจ	และเป็นของแปลกประหลาดภายในจิตขึ้นมาให้เห็น

	 เช่นเดนินานกเ็คยเดนิ	ยนืนานๆ	กเ็คยยนื	น่ังนานๆ	กเ็คยน่ัง	เว้นการน่ังตลอดรุง่น้ันเสียทีท่�าในระยะ 

ต่อมา	มันก็ไม่แสดงผลอย่างไรขึ้นมา	ก็ยังสู้ความวุ่นวายของจิตความส่ายแส่ของจิตนี้ไม่ได้อยู่นั่นแล

	 เฉพาะอย่างยิง่ราคะตณัหาน้ีรวดเรว็มากส�าหรบัวัยทีย่งัหนุ่มยงัแน่น	เช่นอย่างพวกเราๆ	ท่านๆ	น้ี

ใครๆ	ก็จะต้องเหมือนกัน	เพราะธาตุขันธ์มีก�าลัง	ย่อมจะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้มีก�าลังมากขึ้นและ

รวดเร็วหรือคล่องตัวมากขึ้น	เช่นราคะตัณหาจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว	ค�าว่าปรากฏแห่งราคะตัณหานี้ 
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เราไม่ได้หมายถงึว่า	เรามองเหน็รปูวิสภาคเช่นรปูผู้หญงิแล้วจะเกดิความก�าหนัดยนิดข้ึีนมาเสียอย่างออก 

หน้าออกตาอย่างน้ี	หรอืได้ยนิเสียงหญงิเป็นต้น	แล้วปรากฏความก�าหนัดยนิดขีึน้มา	เกดิความรกัความชอบ 

ขึ้นมาอย่างออกหน้าออกตาอย่างน้ีก็ไม่ใช่	 แต่มันปรากฏอยู่ที่จิตซ่ึงเราเฝ้าดูอยู่น้ันด้วยสติสตังของเรา	 

มันแสดงความแปลกประหลาดไปในทางนั้นให้เห็นอยู่ชัดๆๆ

	 จะพยายามระงับเท่าไรมันก็มี	มีอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะ	ไม่ถึงกับว่าแสดงออกมาทางอาการหรือ

อวัยวะต่างๆ	กต็าม	แต่มนัเป็นความเจ็บแสบเอามากทเีดยีว	เพราะเราตัง้หน้าตัง้ตาจะฆ่ามนัอยูแ่ล้ว	เหตุใด 

มันจึงจะมาตั้งหมัดตั้งมวยต่อหน้าต่อตาเตะลมเตะแล้ง	 เตะเฉียดหน้าเฉียดหลังเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเรา 

น่ีท�าไมคนเราจะไม่เสยีใจ	ท�าไมคนเราทีม่หีวัใจอยูด้่วยกนัจะไม่เจ็บไม่แสบภายในจิตใจ	น่ีละเป็นเหตทุีจ่ะให้ 

ตั้งข้อสังเกตขึ้นมา	หาอุบายวิธีการต่างๆ	ขึ้นมาแก้กัน

	 จึงต้องได้ทรมานหลายวิธกีาร	ครัน้สุดท้ายกไ็ม่พ้นวิธทีีจ่ะได้รบัความทกุข์ความล�าบากมากๆ	จนได้แหละ	 

เช่น	อดอาหารไม่ฉันเลยเป็นวันๆ	ไปหลายๆ	วัน	ผ่อนก็ดีแต่มันไม่สมใจไม่ทันใจ	ไม่ได้อย่างใจหวังของเรา	

เมือ่อดน้ีรูสึ้กว่าสตเิด่นขึน้ๆ	อดวันแรกสตค่ิอยมขีึน้	เหมอืนกบัว่าถ้าเป็นคนกค่็อยรูภ้าษีภาษาขึน้บ้าง	อดวัน 

ที	่๒	อดวันที	่๓	เข้าไป	ด้วยความเพยีรทีข่ะมกัเขม้นอย่างเตม็ทีอ่ยูน้ั่นแล	กบัวิธกีารใดแห่งความเพยีรกต็าม	 

แต่มนัสู้วิธกีารอดอาหารน้ีไม่ได้	เมือ่หลายวันเข้าไปก�าลังของธาตขุองขนัธ์น้ีค่อยอ่อนตวัลงๆ	น่ีละส่ิงทีว่่า 

เครือ่งเสรมิกเิลสมรีาคะตณัหาเป็นต้นค่อยอ่อนตวัลงไป	ไม่รวดเรว็	สตค่ิอยเด่นข้ึนมา	สตเิด่นขึน้มา	สุดท้าย 

ใจกส็งบตวัลงได้	เพราะกเิลสทัง้หลายความวุ่นวายทัง้หลายไม่รบกวนจิตใจ	ไม่ฉุดลากจิตใจไปอย่างรนุแรง

ต่อหน้าต่อตาของเราเหมือนที่เราฉันอยู่ตามปกติ

	 เมือ่ปรากฏเหน็ผลประจักษ์แล้ว	ไม่เพยีงแต่ว่าผลประจักษ์เพยีงแค่น้ัน	ยงัเหน็ผลแปลกประหลาด 

อยู่ภายในจิตใจขณะที่สงบแน่วแน่ลงไป	ซึ่งเราก็ไม่เคยสงบอย่างนั้น	ก็ปรากฏขึ้นมาเพราะการอดอาหาร	 

ด้วยความเพียรโดยวิธีการอดอาหารเด่นชัดขึ้นมาๆ	 จนถึงกับมีความรื่นเริงภายในจิตใจในธรรมทั้งหลาย	

จิตใจอยูก่บัตวั	สตติัง้จนกระทัง่เราอยากจะพดูว่า	เพราะบางครัง้มนัเป็นอย่างน้ันจรงิๆ	ทัง้วันมนัไม่เผลอเลย	 

ตัง้กนัได้ทัง้วันไม่เผลอในขณะหรอืในเวลาทีอ่ดอาหารอยูน้ั่น	เพราะตัง้ทกุเวลาตัง้ทกุขณะ	ไปวันน้ีและวันหน้า	 

ต่อไปก็อดอยู่อย่างนั้น

	 ตัง้สตนิานไปๆ	สตติดิต่อสบืเน่ืองกนัเป็นประหน่ึงว่าสัมปชัญญะ	จิตคดิปรงุออกไปเรือ่งอะไร	รูท้นัๆ	 

ดับได้ทัน	นี่ยิ่งเด่นชัดขึ้นแล้ว	ท�าให้เจ้าของมีแก่ใจ	มีความกล้าหาญชาญชัยต่อความเพียร	เพราะเห็นผล 

ประจักษ์ภายในจิตใจของตวัเอง	น้ีแลทีท่�าให้ล�าบากมาก	ถงึไม่อยากล�าบากแต่ทางเดนิเป็นอย่างน้ี	จะเรยีก 

ว่านิสัยวาสนาเราหยาบกย็อมยกให้	เมือ่วิธกีารน้ีเป็นวิธกีารทีไ่ด้ผล	ถงึจะยากล�าบาก	เรากต้็องได้ฝ่าฝืนได้

ท�าอยูน่ั่นแล	ทัง้ๆ	ทีไ่ม่อยากท�า	จนกระทัง่เหน็ได้ชดัเลยว่ากเิลสน้ีสงบตวัลงไปอ่อนก�าลังลงไป	เพราะการ 

อดอาหารเป็นเครื่องสนับสนุน	และสติก็ตั้งขึ้นได้โดยสะดวกยิ่งกว่าเวลาปกติเราเห็นได้ชัด
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 ผลของการระมดัระวังรกัษาตวัเองตลอดเวลาด้วยวิธกีารอดอาหาร	ท�าให้จิตแน่วแน่ลงไปโดยล�าดบั	

และเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยูภ่ายในตวัเอง	จิตไม่ได้รวมแน่วแน่เป็นอันเดยีวกต็าม	แต่มนัสงบ 

อยู่ภายในตัวเอง	มันก็รื่นเริงอยู่ภายในนั้น	นี่ขั้นที่เราฝึกหัดเบื้องต้นต้องได้ท�าหนักมากอย่างนี้	หนักจริงๆ	

ส�าหรับนิสัยผม	จ�าได้อย่างฝังลึกลงในขั้วหัวใจ	ไม่มีวันหลงลืมได้เลยตลอดวันตายโน่นแหละ

	 แต่มดีอีย่างหน่ึง	ถงึจะว่านิสัยวาสนาหยาบกต็าม	แต่ความไม่ถอยน้ันรูสึ้กว่าเด่นอยูต่ลอดเวลา	ยงัไง 

กไ็ม่ถอย	ไม่ได้ด้วยวิธน้ีีจะเอาวิธน้ัีน	ไม่ได้ด้วยวิธน้ัีนจะเอาวิธน้ีี	มแีต่จะเอาๆ	ค�าว่าจะถอยไม่ม	ีน้ีดอีย่างหน่ึง	 

ถ้าว่าหยาบก็น่าชมตรงน้ี	 หากว่าอันน้ีมีลดหย่อนลงไป	 ความที่ว่าจะเอาน้ีถอยหลังกรูดลงไปแล้วเสร็จ	 

ไปไม่รอดเลย	น่ีไม่ถอย	จึงยดึหลักได้ว่าการอดอาหารน้ีเป็นวิธสี�าคญัวิธหีน่ึงในการฝึกหดัตนเองเพือ่ได้หลัก 

ได้เกณฑ์	 คือจิตเข้าสู่ความสงบจิตเป็นสมาธิ	 ซ่ึงเราเคยเรียนตามต�ารับต�าราก็เรียนมาเสียจนปากแฉะ 

แต่ก็ไม่เห็นผล	บัดนี้ได้เห็นแล้วด้วยวิธีการอันนี้	นั่น	ก็จับได้ยึดได้

	 ทน้ีีเมือ่ยดึได้อย่างน้ัน	เราจะไปเดนิทางไหน	ทางไหนกไ็ม่เหมอืนทางน้ี	ด้วยเหตน้ีุจึงจ�าเป็นต้องบกึ 

ต้องบนึ	ต้องฝ่าต้องฝืน	ทกุข์กย็อมทกุข์	ทรมานขนาดไหนกย็อมทรมาน	เวลาอดไปหลายๆ	วันแล้วน้ี	เดนิจงกรม 

ไม่ได้กีต่ลบนะ	จะก้าวขาไม่ออกเพราะอ่อนไปหมด	แต่ส�าคญัทีภ่ายในจิตใจมนัต่างกนัคนละโลก	ใจน้ันสว่าง 

กระจ่างแจ้ง	เพยีงสมาธเิท่าน้ันกพ็ออยูพ่อกนิ	ความสว่างกระจ่างแจ้งของสมาธน้ีิกไ็ม่ย่อยเหมอืนกนั	เพราะ 

เราไม่เคยเห็นธรรมที่สูงกว่านี้ละเอียดกว่านี้	เราเห็นเพียงแค่จิตสงบเพราะจิตเราไม่เคยสงบ	เพียงเท่านี้

เราก็พออยู่พอกิน	รื่นเริงบันเทิงในความสงบเย็นใจนี้	นี่ละเป็นเหตุที่จะขยับไปเรื่อยๆ

	 ขาจนจะก้าวไม่ออกแล้ว	แต่ส่วนจิตนี้ยิ่งเด่นเหมือนจะเหาะเหินเดินฟ้า	นั่น	มันต่างกันอย่างนี้เอง 

ที่ท�าให้เราได้ตะเกียกตะกาย	 ทั้งๆ	 ที่ทุกข์ล�าบากแทบเป็นแทบตายจะเอาชีวิตไม่รอด	 แต่ความที่จะเอา 

หากไม่ถอยเท่าน้ันเอง	มนัถงึได้หมนุกนัไปๆ	จากน้ันกต็ัง้หลักได้	น้ีละความตัง้หลักได้น้ีกเ็พราะความตะเกยีก 

ตะกายนะ	ไม่ใช่ความสกุเอาเผากนิ	ไม่ใช่ความเร่ๆ	ร่อนๆ	ตามสบายๆ	กนิสบาย	นอนสบาย	อยูส่บาย	ไปสบาย	 

ท�าความเพยีรเดนิสบายอยากหยดุเมือ่ไรกห็ยดุ	น่ังกน่ั็งสบาย	อยากหยดุเมือ่ไรกห็ยดุ	อยากนอนเมือ่ไรกน็อน	 

ไม่ใช่เป็นอย่างน้ัน	ไม่ใช่แบบน้ีไม่ใช่อย่างน้ี	แต่แบบเอาเป็นเอาตาย	แล้วกต็ัง้ขึน้มาได้จนถงึขัน้ทีว่่าแน่ใจว่า 

จิตนี้มีหลัก…”

(ผู้บูชาตถาคต	หน้า	๔๐–๔๗)

	 “…ออกมาหนองผือบางครัง้จนพ่อแม่ครอูาจารย์ตกตะลึง	ตวัเหลืองเหมอืนกบัทาขมิน้	ยงัเหลือแต่ 

หนังห่อกระดูกลงมาจากเขา	ท่านมองเห็นก็คงตกตะลึงแหละ	โฮ้	ท�าไมเป็นอย่างนี้ล่ะ	ท่านว่า

	 เราไม่ได้ป่วยอะไรนะ	คอืทรมานตวัเอง	จนตวัเหลืองหมดกแ็สดงว่าดซ่ีานน่ันแหละ	ถงึได้เป็นอย่างน้ัน	 

เพราะเอาหนักนี่	ฝึกเจ้าของไม่ใช่ฝึกเล่นๆ	นะ	ฝึกจริงๆ	ฝึกหนักจริงๆ	การแนะน�าสั่งสอนหมู่เพื่อนดุด่า 

ว่ากล่าวน้ีมนัขีป้ระติว๋	น่ีเพยีงพดูแต่ปาก	สอนเจ้าของไม่ได้พดูแต่ปาก	ว่าอย่างไรเอาอย่างน้ันเลย	ขาดสะบัน้ 
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ไปเลย	เอาค�าสัตย์ค�าจริงลงตีเอาแหลกเลย	ชีวิตจิตใจไม่มีความหมาย	ค�าสัตย์นี้จะต้องให้อยู่กับโลกกับ

ศาสนากับหัวใจเราต่อไป	แต่เรื่องชีวิตจิตใจนี้ดีก็ตาย	ชั่วก็ตายไม่ส�าคัญ	ขนาดนั้นแล้วถึงได้ลงกันหนัก…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๑๓๓)

ไมฉ่ันนม

	 “…ใจถ้าหาความสงบไม่ได้แล้วอย่าเข้าใจว่าเพศพระนี้จะมีความสุขนะ	สุขเพียงร่างกายเฉยๆ	นั่น

ไม่มคีณุค่าอะไร	ยงัเป็นเครือ่งเสรมิกเิลสขึน้ไปอีก	มแีต่กนิแต่นอนอยูเ่ฉยๆ	มนัเสรมิกเิลสให้มกี�าลังมากนะ	 

ร่างกายเน้ือมกี�าลังมาก	ต้องทบัใจ	ราคะกม็าก	ฉันอะไรเข้าไปพอมกี�าลังแขง็แรง	กเิลสคอยแต่จะก�าเรบิ	

ผมเองรู้	แม้สมัยก�าลังเรียนหนังสืออยู่ก็ยังรู้	ก�าลังวังชาทางกายของเรามีเต็มที่เราก็รู้	ว่ามันทับจิตใจให้

กวัดแกว่งผิดปกติ	ฉันนมไม่ได้	จิตคอยแต่จะก�าเริบท่าเดียว	ต้องได้ระมัดระวังอาหารที่เป็นภัยต่อจิตใจ

อยู่เสมอ

	 เพราะฉะน้ัน	แม้ก�าลังเรยีนหนังสือกไ็ม่ยอมฉันนม	เวลาเขามาท�าบญุให้ทานได้มากถ็วายพระผู้ใหญ่ 

ไปเสีย	เราไม่ฉนั	ยิง่ออกมาปฏบิตัแิล้ว	ไม่ฉันเลย	จนท่านอาจารย์มัน่ท่านรูนิ้สัย	เมือ่ตาปะขาวต้มมนั	เขาเทเอา 

นมผสมแจกพระ	ท่านรบีส่ังตาปะขาวเลยนะว่า		‘น่ีตาปะขาว	ท่านมหาท่านไม่เอานมนะ	ตกัถวายท่านมหาก่อน 

แล้วค่อยผสมนมทีหลังนะ’	ท่านรู้นิสัยเรา	รู้เรื่องของเราและยกเราเป็นต้นเหตุ	แล้วหาอุบายสอนพระใน 

วงนั้นเอง	ท่านฉลาดมากนี่…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๓๔)

บังคับตัวเอง

	 “…เวลาจะเอาให้กิเลสสงบตัวลงไปจิตใจจะได้สบายน้ีก็ต้องเอาหนักความเพียรแน่ะ	 มีแต่หนักๆ	

ทั้งนั้นนะ	มองหาระยะไหนที่ว่าพอจะสะดวกสบาย	ผมพูดจริงๆ	นะ	ส�าหรับผมไม่มี	จึงได้พูดในปัญหา

บางข้อยังมีที่ตอบปัญหา	ที่ว่าตกนรกทั้งเป็นอยู่	๙	ปี	นั่นเป็นอย่างนั้นจริงๆ	นี่จะให้ว่าไง	คือไม่มีเวลาที่

จะมองหรอืได้ยนิได้ฟังอะไรเตม็หเูตม็ตาสักท	ียิง่เฉพาะเรือ่งรปูน้ีตดักนัใหญ่เลย	บงัคบักนัอย่างใหญ่เลย

ไม่ให้มันดู	ที่จะตั้งใจไปดูนี่ไม่ได้เลยแหละ	นอกจากมองไปพลาดไปเจอ	ที่จะให้ตั้งใจดูนี่ไม่เลยนะ	โน่นน่ะ 

มนักบ็งัคบัซิอย่างน้ันใช่ไหมล่ะ	ทีว่่าไม่ลืมหลืูมตาอะไรเลย	มนักถ็กู	จึงว่าบังคบั	จึงว่าดดักนัซิ	มนัอยากเหน็ 

ไม่ให้เหน็	เพราะความอยากน้ันเป็นความผิด	อยากดไูม่ให้ด	ูอยากฟังไม่ให้ฟัง	มแีต่ส่ิงบงัคบักนัอยูต่ลอดๆ	 

ก็ทุกข์ละซิ
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	 นอกจากนั้นก็เวลาท�าความเพียรโดยล�าพังก็หนักโดยตลอด	ไม่มีค�าว่าเบาๆ	มันลืมไม่ได้นะในชีวิต

ของเรา	 จนกล้าพูดได้เลยว่า	 งานการอะไรที่เราเคยท�ามาตั้งแต่เป็นฆราวาสจนกระทั่งถึงวันบวช	 ที่ว่า

หนักอะไรๆ	เราก็เคยหนัก	แต่ไม่ได้ถึงใจเหมือนอันนี้	เหมือนกับการฆ่ากิเลส	อันนี้	โอ้โห	หนักทุกอย่าง

ทุ่มกันลงหมดเลย	ทุ่มกันลงหมด

	 จิตขั้นนี้ต้องบังคับเรื่องหลับเรื่องนอน	ไม่บังคับไม่ได้	ที่จะให้มันง่วงเหงาหาวนอนนี่	ผมยังระลึก

ไม่ได้เลยว่าผมง่วงเหงาหาวนอนในเวลาสติปัญญาขั้นนี้ได้ออกท�างาน	ยังระลึกไม่ได้เลย	ฟังซิ	ก็ได้บังคับ

ให้มนัหลับมนันอน	มนัเพลินถงึขนาดน้ันนะ	ไม่ง้ันเดนิจงกรมจนกระทัง่ฝ่าเท้าน้ีออกร้อนได้ยงัไง	เหมอืนไฟ 

ลนไฟเผาเลย	ในเวลาที่เราหยุดนี่	โถ	บางทีต้องได้ดูว่าฝ่าเท้าแตกเหรอ	ฟังซิ	เราก็ไม่ได้เดินรวดเดินเร็ว

อะไรนะ	เป็นบางจังหวะของมนั	บางจังหวะกม็เีรว็	ถ้าเรว็แล้วโครมครามเข้าป่า	อย่างน้ันจะไปเรว็ได้ยงัไง	 

เดนิอยู่น้ันทัง้วันทเีดยีว	ตัง้แต่ฉันเสรจ็แล้วจนกระทัง่ถงึเวลาปัดกวาด	กีช่ัว่โมงดซิู	มนัลืมไปหมดเวล�า่เวลา 

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า	หมุนอยู่บนเวทีนี่ๆ	หัวใจนั่นคือเวที

	 อันน้ีมนัชดัลืมได้เมือ่ไร	กเ็ป็นสัจธรรมเอาอะไรมาลืม	คอืตามนัไม่เหน็เพราะจิตไม่ออก	ตากเ็ลยมวั 

เลยฝ้าเลยฟางไปเสีย	มีแต่ขาก้าวไป	 เดี๋ยวเข้าป่าโน้นเดี๋ยวเข้าป่านี้	 พอเข้าป่าถอยกลับมาปั๊บ	สักเดี๋ยว 

เข้าป่าอยู่นั่น	แต่ก็เพลินของมัน	ไม่ได้สนใจกลัวใครจะมาว่าอะไร	หากเป็นของมันอยู่นั้นเพราะจิตไม่ออก	 

จิตหมนุอยูน่ี่เพราะกเิลสอยูน่ี่	มนักฟั็ดกนัอยูภ่ายในจิต	เมือ่จิตไม่ออกเสียอย่างเดยีว	ตากฝ้็ากฟ็าง	มองอะไร 

กไ็ม่เหน็	เดนิกโ็ครมครามเข้าป่าอย่างน้ัน	มนัเดนิเรว็ไม่ได้	ถงึขนาดน้ันยงัออกร้อนฝ่าเท้าเพราะไม่ได้เดนิเพยีง

วันหน่ึงวันเดียว	เดนิอยูน้ั่นเป็นประจ�า	กลางคนืกเ็ดนิอยูอ่ย่างน้ัน	ออกจากสมาธแิล้วกเ็ดนิเท่าน้ันจนออก 

ร้อนฝ่าเท้า

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๔๔๖)

ภาวนาอยา่งเดียว

	 “…น่ีเราเคยท�ามาแล้ว	เวลาออกปฏบัิตเิพือ่เอาจรงิเอาจังหลังจากหยดุเรยีนแล้ว	ไม่ยุง่กบังานอะไรเลย	 

มแีต่ภาวนาอย่างเดยีว	เดชะนะ	ผมไม่มงีานอะไรภายนอกมายุง่	ยุง่ผมกไ็ม่ยุง่ด้วยน่ี	เพราะงานน้ีมนัหนัก 

มนัหนา	ต้องฟัดกนัทัง้วันทัง้คนื	ยิง่เวลาจิตเดนิทางปัญญาด้วยแล้ว	โอ้โฮ	ใครจะมายุง่กบัผมได้เหรอ	แม้แต่ 

เราน่ังอยูบ่นกฏุ	ิเช่น	เวลาอยูวั่ดหนองผือ	พอได้ยนิเสียงบันไดก๊อกแก๊ก	ใครมาน่ัน	ว่างัน้เลย	พอว่าองค์น้ัน 

องค์น้ีมาเท่าน้ัน	ไม่ต้อง	ไม่จ�าเป็น	ไม่ให้ใครมาเกีย่วข้องให้เสียเวลาเลย	โน่นน่ะฟังซิ	น่ันหมายถงึเวลาปัญญา 

ออกก้าวเดิน	มันไม่มีวันมีคืนนี่	คิดดูซิ	เรื่องของกิเลสเป็นยังไงเหนียวแน่นไหม	ต้องต่อสู้กันขนาดนั้นน่ะ	

กิเลสเหนียวไหม	แก้ง่ายหรือแก้ยาก	ฆ่าง่ายหรือฆ่ายาก	ฟังดู	คิดดูก็แล้วกัน…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๔๓๓)
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	 “…เราคิดดูตั้งแต่เวลาไปประกอบความพากเพียร	ไป	๒	องค์เป็นอย่างหนึ่ง	๓	องค์เป็นอย่างหนึ่ง	

ไปถงึ	๒	องค์	๓	องค์แล้วไม่เป็นท่า	ส�าหรบันิสัยของผมเองเป็นเช่นน้ัน	ถ้าไปคนเดยีวแล้วมนัมอบไปเลยนะ	 

เหมอืนน�า้ไหลลงช่องเดยีว	มกี�าลังมาก	เป็นกบัตายกอ็ยูก่บัเราคนเดยีว	อยากขบ	อยากฉนั	อยากกนิกก็นิ	 

ไม่อยากกนิกไ็ม่กนิ	เพราะไม่มคีวามห่วงใยกบัใคร	ไม่มสัีญชาตญาณทีจ่ะไปรบัผิดชอบใคร	มคีวามรบัผิดชอบ 

ในตวัคนเดยีว	จะเป็นจะตายมนักร็ูต้วัอยูแ่ล้ว	การฝึกทรมานจะถงึขัน้ไหนกร็ูต้วัอยู	่เพราะเราฝึกเราทรมาน 

เพื่อความรู้ความฉลาด	ไม่ใช่เพื่อความโง่	ท�าไมจะไม่รู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองหนักเบามากน้อยเพียงไร	ต้องรู้	 

การประกอบความพากเพียรก็เต็มเม็ดเต็มหน่วย	อยู่ที่ไหนก็เป็นตัวของตัวอยู่ตลอดเวลา	ไม่มีผู้ใดมาแย่ง

มาชิงเอาเวล�่าเวลาหน้าที่การท�างานของตนให้ขาดวรรคขาดตอนไป	 มีแต่เรื่องของตัวเองโดยเฉพาะๆ	 

จนกระทั่งจิตมีความสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ตามล�าดับล�าดาแล้ว	 นั่นก็ยิ่งแหละ	 ยิ่งไม่เกี่ยวข้องกับหมู่ 

กับเพื่อน	อยู่คนเดียวทั้งวัน	เป็นความสนิทแนบแน่นภายในจิตเป็นความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๑๗๒–๑๗๓)

	 “…ยิ่งก้าวเข้าสู่ปัญญาข้ันตะลุมบอนด้วยแล้ว	 โอ้โฮ้	 เข้าไม่ติดน่ี	 แม้แต่หมู่เพื่อนว่ิงตามไปด้วยงี้	 

ไล่กลับเท่าไรไม่ยอมกลับ	นี้ก็ต้องเร่ไปอยู่โน้น	ไปอยู่ไม่ให้เห็นตัวกันเลย	เหมือนกับไปอยู่องค์เดียวจริงๆ	 

บอกเวลาผมอยูท่ีน่ี่อย่ามานะ	โน่น	บอกขนาดน้ันนะ	บอกว่าอย่ามาเป็นอันขาด	ถ้าผมอยูใ่นร้านน้ีอย่าเข้ามานะ	 

ว่างั้นเลย	 ถ้าจะมาท�าข้อวัตรปฏิบัติอะไรตอนผมไม่อยู ่ค่อยมา	 น่ันแหละไม่เห็นกันขนาดน้ันละ	 

เอาขนาดนั้นนะ	ไปบิณฑบาตถ้ามีสองบ้านก็ไปคนละบ้านเสีย	ถ้าจ�าเป็นมีบ้านเดียวก็ไปด้วยกัน	จะพบกัน

ก็ระยะนั้นๆ	ต่อจากนั้นมาก็เงียบเลย

	 เพราะจิตของเราหมนุอยูต่ิว้ๆ	มนัท�างานตลอดเวลาจะไปเสียเวลากบัใคร	นอกจากเอาเวลามาทุม่

ใส่กเิลสอย่างเดยีวเท่าน้ัน	มนัเป็นของมนัเองน่ี	พดูให้เตม็เมด็เตม็หน่วยกเ็หมอืนว่าพระนิพพานอยูช่ั่วเอ้ือม 

น่ี	เหมอืนอย่างน้ัน	มนัหมนุของมนัละซิ	นอนกไ็ม่ทราบมนัหลับเมือ่ไรไม่หลับเมือ่ไร	ขนาดน้ันนะเวลามนัเป็น	 

ไม่ว่ากลางวันกลางคืน	จนจะตายเสียก่อนได้บังคับกันเสียทีหนึ่ง	จนกระทั่งมันไปหมดฤทธิ์หมดเดชหมด

ก�าลังวังชาของมนัแล้ว	ไม่ได้บอกมนัอยูเ่อง	เหอ	เป็นอย่างน้ีหรอืทีน่ี่	แต่ก่อนหมนุเหมอืนกงจักรทน้ีีหายหน้า	 

ถ้าเราจะมาคิดอย่างนี้นะ	เหมือนกับว่า	เหอ	อย่างนี้หรือ	ที่นี่เป็นอย่างนี้หรือ…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๕๐)
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อยูท่ีแ่ร้นแคน้

	 “…บ้านไหนคนนับถอืมากๆ	ยุง่มาก	อาหารการบรโิภคมาก	เขากวน	มนัไม่ได้ภาวนา	กเ็ราหาภาวนา 

อย่างเดยีวน่ี	เพราะฉะน้ันทีไ่หนทีเ่หน็ว่าเป็นความสะดวกในการภาวนา	เราจึงชอบทีน่ั่น	กท็ีค่นไม่ยุง่น่ันเอง	

เมือ่คนไม่ยุง่อาหารกไ็ม่ค่อยมลีะ	และนอกจากน้ันยงัไปหาบ้านเล็กๆ	น้อยๆ	๓-๔	หลังคาเรอืนบ้าง	๙	หลัง	

๑๐	หลังคาเรอืนบ้างกอ็ยูอ่ย่างน้ัน	ถ้าเราไม่ฉันกีวั่นกไ็ม่ได้พบคนละ	พบแต่เราคนเดยีวน่ี	เขากไ็ม่มา	มาหา 

กันอะไร	เขาก็ไม่ใช่เป็นคนยุ่งกับพระด้วย	เราก็ไปหาที่เช่นนั้นด้วย	แน่ะ	ก็อยู่สบาย

	 น่ันแหละทีไ่ด้ฟัดกบักเิลสทัง้วันทัง้คนื	เหน็ด�าเหน็แดงกนั	ข้าวไม่กนิ	ภาวนายิง่ด	ีหลายวันกนิทหีน่ึง	 

หลายๆ	 วันถึงกินทีหนึ่ง	 สมาธิก็แน่ว	 ทางด้านปัญญาก็เหมือนกัน	 ปัญญาก็คล่องตัว	 ถ้าอดอาหารนะ	 

มันช่วยกันจริงๆ	นี่หมายถึงส�าหรับผมเอง	จะว่านิสัยหยาบอะไรก็แล้วแต่เถอะ	เรื่องอาหารนี้ส�าคัญมาก

กับเรา	เพราะฉะนั้นเราจึงได้ท้องเสีย	เพราะเราชอบอด	เนื่องจากว่าอดอาหารแล้วภาวนาดี	ช่วยได้ดีนะ	

ไม่ได้บังคับบัญชาอะไรกันมากนักนี่

	 ถ้าฉันอิ่มๆ	แล้ว	โอ้โห	ขี้เกียจก็มาก	นอนก็เก่ง	ราคะตัณหาก็มักเกิด	ได้ระวังอันนี้ละมากนะ	คือ

ธาตุขันธ์เวลามันคึกคะนองมันเป็นของมันนะ	 เราไม่ได้ไปคึกคะนองกับมัน	 ไม่ได้ไปสนใจยินดีไยดีกับมัน

กต็ามนะ	แต่เรือ่งธาตเุรือ่งขนัธ์เป็นเครือ่งเสรมิ	มนัแสดงออกมาเรากร็ู	้อย่างอาหารดีๆ 	ตามสมมติุนิยมน้ี 

ด้วยแล้ว	พวกผัดๆ	มันๆ	โห	เก่งมากนะ	ได้ระวัง	ผมไม่ได้กินแหละ	ถึงจะไปในเมืองในที่ไหนจ�าเป็นก็กิน 

นิดๆ	ระวังขนาดน้ันนะ	อาหารสัปปายะ	อาหารเป็นทีส่บาย	ในธรรมทีท่่านสอนไว้ว่า	ทีส่บายในการภาวนา

ต่างหากน่ี	ไม่ได้สบายเพือ่ราคะตณัหาเกีย่วกบัธาตขัุนธ์น่ีนะ	อาหารสัปปายะคอือาหารเป็นทีส่บายในการ

ภาวนา	กนิแล้วธาตขุนัธ์กไ็ม่ก�าเรบิ	การภาวนากส็ะดวกสบาย	น่ัน	อาหารสัปปายะ	ท่านหมายเอาอย่างน้ัน 

ต่างหาก	เพราะฉะนั้นจึงต้องได้ระมัดระวัง	โอ๊ย	กินแบบนักโทษนั่นแหละ	พูดง่ายๆ…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๑๘๔)

	 “…ความหนาวทางภาคอีสานน้ีไม่เหมอืนภาคกลางนะ	เวลาหนาว	หนาวจรงิๆ	ทางเชียงใหม่กบัทาง

ภาคนี้ความหนาวเห็นจะพอๆ	กันเท่าที่ไปอยู่แล้ว	ไปอยู่เชียงใหม่ก็หนาวมากเหมือนกัน	ทางภาคอีสานนี ่

ทัง้เฉยีงเหนือทัง้ตะวันออกเหมอืนกนัแหละความหนาวน่ะ	แบบสู้เอาเลย	ผ้าห่มมกีไ็ม่เอา	น้ันแหละทีท่นทกุข์ 

ทรมานมาก	ทัง้ๆ	ทีม่ผ้ีาห่มอยูแ่ต่กไ็ม่เอาไป	มเีฉพาะ	๓	ผืน	คอื	สบง	จีวร	สังฆาฏ	ิและผ้าอาบน�า้	เพยีงเท่าน้ัน	 

เอามากกว่านั้นไม่ได้…หนัก

	 เที่ยวกรรมฐานไม่ได้ไปด้วยรถยนต์อะไร	อาศัยเดินด้วยเท้า	แต่ก่อนรถยนต์ก็ไม่มี	ทางถนนก็ไม่มี	

ทกุวันน้ีมนักลายเป็นกรรมฐานจรวดดาวเทยีมไปแล้วแหละ	ไปถงึไหนกไ็ม่รู	้มนัผิดกนัคนละโลก	ถ้าว่าหนาว 

กห็นาวจรงิๆ	คอืหนาวไม่มผ้ีาห่ม	ให้เฉพาะทีก่ล่าวเท่าน้ัน	จีวรกบัผ้าสังฆาฏพิบัครึง่แล้วห่ม	ถ้าคนืไหนหนาว 
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มากจรงิๆ	คนืน้ันนอนไม่ได้เลยนะ	หนาวถงึขนาดว่านอนไม่หลับ	มแีทบทกุปีน่ันแหละ	เพราะไม่ได้เอาผ้าห่ม 

ไปน่ี	ผ้าห่มจะใช้เฉพาะเวลาอยูก่บัครบูาอาจารย์และกบัเพือ่นฝูงภายในวัดเท่าน้ัน	เช่นเราอยูห่นองผือหรอื 

อยูท่ีไ่หนกต็าม	เวลาออกวิเวกต้องได้ทิง้หมด	แม้ผ้าห่มมอียู	่แต่ใครจะไปเหน็ว่าผ้าห่มวิเศษวิโสยิง่กว่ามรรค 

ผลนิพพานล่ะ	เพราะไปหาบ�าเพ็ญธรรมนี่	นั่นละเรื่องมันน่ะ

	 เมื่อหาบ�าเพ็ญธรรมเพื่อมรรคผลนิพพาน	 และเห็นมรรคผลนิพพานว่าประเสริฐเลิศเลอยิ่งกว่า

ผ้าห่มแล้ว	ก็ต้องทิ้งผ้าห่มเพื่อสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้น	ทุกข์ก็ยอมรับละซิ	นั่นละเหตุผลมันรับกันตอนเข้าสู ่

แนวรบ	 ต้องขออภัยหน้าตาแขนขาเหล่าน้ีแตกหมด	 มันหนาวมากจนแตกหมด	 ริมฝีปากไม่มีเหลือเลย	

ตกกระหมด	มันหนาวมากขนาดนั้น	มุ้งเปียกทุกคืน	พอตื่นเช้ามาก็เปียกเหมือนกับเราซัก	เปียกขนาดนั้น

เพราะน�้าค้างที่ตกลงมามากตลอดทุกคืน

	 ทีอ่ยูเ่ราท�าเหมอืนปะร�า	เอาใบไม้มาวางท�าเป็นร้าน	เอาใบไม้วางข้างบนแล้วเอากลดแขวนข้างล่าง	 

ถงึอย่างน้ันน�า้ค้างคงพดัปลิวเข้ามาถงึได้เปียกขนาดน้ัน	เปียกเหมอืนกบัเราซักผ้าน่ันแล	เปียกทกุคนืทกุเช้า	 

พอฉันเสร็จแล้วถึงจะเอาออกไปตากแดดได้	ถ้าตากแต่เช้า	แดดก็ยังไม่มี	ก็ต้องทิ้งไว้นั้นก่อน	กางทิ้งไว้

อย่างน้ัน	พอฉันเสรจ็แล้วกเ็อามุง้ออกไปตากทีแ่ดด	ตากอย่างน้ันทกุวันๆ	ถงึกระน้ันมนัยงัขึน้ราได้	จุดด�าๆ	 

ของรามนัเหมอืนกบัลายเสือดาวน่ันแหละ	ทัง้ๆ	ทีมุ่ง้สะอาดอยูก่ข็ึน้รา	เน่ืองจากมนัไม่ได้แห้งตามเวล�า่เวลา 

จึงขึ้นราจนได้

	 ส่วนผิวหนังน้ีตกกระหมด	ผิวหน้าแตก	เพราะมนัหนาวมาก	หนาวทกุวันทกุคนื	จนกระทัง่หมดฤดหูนาว	 

กสู้็กนัจนกระทัง่เวทพีงัว่างัน้เถอะนะ	ไม่ได้ลงเวท	ีสู้จนกระทัง่เวทพีงัคอืหมดฤดหูนาว	เป็นอย่างน้ันทกุปีๆ	 

ไม่ใช่ปีหน่ึงปีเดยีว	ถ้าหน้าร้อนกสู้็ร้อน	หน้าหนาวกสู้็หนาวอยูอ่ย่างน้ันตลอด	จะมาห่วงใยแต่ในกฏุใินทีส่ะดวก 

สบาย	สถานที่อยู่อาหารการบริโภค	อย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราเห็นธรรมทั้งหลายไม่เป็นของอัศจรรย์เท่านั้นซิ	 

เมื่อเห็นธรรมทั้งหลายเป็นของอัศจรรย์แล้ว	 ทุกข์ยากล�าบากก็ไม่ถือเป็นของส�าคัญมากยิ่งกว่าส่ิงที่เรา

ต้องการ

	 หนาวน่ีส�าคญัมาก	พอตะวันบ่ายหน่อยต้องไปอาบน�า้แล้ว	อาบค�า่นักไม่ได้	มนัหนาวมาก	ทัง้ๆ	ทีแ่ต่ก่อน 

อายยุงัหนุ่มน้อยนะ	ไม่น่าจะหนาวมากอะไรเลย	แต่มนักห็นาวขนาดน้ันแหละ	อย่างทกุวันน้ีท�าไม่ได้	ชักเลยนะ	 

ชักเลยแหละ	แต่ก่อนแม้หนาวมนักห็นาวแต่ผิวๆ	ไม่ถงึกบัสะบัน้เข้าข้างใน	ถงึอย่างน้ันเรายงัต้องได้อาบน�า้ 

ตั้งแต่วันๆ	หลังปัดกวาดแล้วประมาณบ่าย	๓	โมงหรือ	๓	โมงกว่าเล็กน้อย	ก็ต้องไปอาบน�้า	ท�าอย่างนั้น 

ทุกๆ	วันในฤดูหนาว

	 ปัดกวาดลานวัดของผู้อยู่คนเดียวไม่ได้กว้างนัก	ปัดกวาดบริเวณที่อยู่	ทางจงกรม	ทางจงกรมมี

หลายสาย	คือ	สายนัน้เวลาประมาณนั้นมีร่ม	สายนีเ้วลาประมาณนั้นมีร่มอย่างนีน้ะ	มันไม่ได้ร่มตลอดวัน	

บางแห่งมนัจะร่มตามเงาของต้นไม้	ฉะน้ันจึงต้องท�าทางจงกรมไว้หลายแห่ง	คอืเวลาน้ันทางสายน้ันร่มดี
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ตอนกลางวันก็ไปเดินอยู่โน่น	ทางสายนั้นร่มเวลานั้นๆ	ก็ไปเดินเวลานั้น	กลางคืนก็ต้องหาที่โล่งๆ	แจ้งๆ	 

ทีไ่ม่มร่ีมไม้	เพือ่ให้โล่ง	มองลงพืน้กใ็ห้เหน็เพราะไม่มไีฟน่ี	เทยีนไขใครจะเอาไปหวาดไปไหวมนัหนัก	เอาไป

เฉพาะจุดเวลามคีวามจ�าเป็น	ประมาณ	๓-๔	ห่อกพ็อแล้ว	นับว่ามากพอ	ไม้ขดีไฟกก็ล่องหรอื	๒	กล่องพอ	 

เอามากกว่านั้นหนัก

	 เวลาเดนิจงกรมในทีม่ดืแต่ให้มองเหน็	สมมตุว่ิามงีผู่านมากลางคนื	จะมองเหน็ผิดปกต	ิมนัจะเป็นเงา

ด�าๆ	เพราะเคยเจองเูสมอทีท่างเดนิจงกรมตอนกลางคนืไม่มไีฟ	เราเดนิไปเวลางอูอกมาเราจะเหน็	ทัง้ๆ	ที ่

เดือนมืดนะ	 เพราะอากาศโล่งพอมองเห็น	นี่ส�าหรับเดินจงกรมกลางคืน	คือจะเดินกี่ชั่วโมงไม่มีก�าหนด	 

ถ้านักภาวนาไปหาคอยก�าหนดเวล�า่เวลาอยูแ่ล้ว	กไ็ม่ทนักบักเิลสซ่ึงไม่มเีวลา	กเิลสเหยยีบอยูบ่นหวัใจคนหวัใจ

สัตว์โลกมกี�าหนดเวลาเมือ่ไร		ท่านจึงเรยีกว่าอกาลิโก		เช่นเดยีวกนักบัธรรม	ธรรมกอ็กาลิโก	หาเวล�า่เวลา 

ไม่ได้…”

(ที่สุดแห่งทุกข์	หน้า	๑-๕)

อยูส่ถานทีน่า่กลัว

	 “…นิสัยของผมเองนั้นเป็นนิสัยที่หยาบ	จะว่าคนหยาบก็ได้	ไปอยู่ในสถานที่ธรรมดาความเพียรไม่

ค่อยดี	ไม่เห็นมีความเด่น	ไม่มีความรู้สึกภูมิใจในเจ้าของเท่าที่ควรเลยและไม่ภูมิใจ	ผลที่จะพึงได้ก็ไม่ค่อย

ปรากฏนัก	นี่ละท�าให้จิตใจของเราดีดดิ้น	หาเหตุหาผลที่สะดุดจุดธรรมที่ส�าคัญ	ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจใน

เวลาคบัขนั	หรอืในสถานทีเ่ช่นน้ันคอืทีก่ลัวๆ	จึงมกัเสาะแสวงในสถานทีก่ลวัๆ	เสมอ	ทัง้ๆ	ทีเ่รากก็ลัว	แต่ 

ผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้จากความกลัวน้ันเป็นผลประโยชน์อัศจรรย์มหาศาล	เราจึงจ�าเป็นต้องได้สละเป็น

สละตายเข้าอยูบ่�าเพญ็เพือ่ธรรม	เพราะชีวิตจิตใจน้ีไม่มคีณุค่าเท่ากบัธรรมทีเ่รามุง่หวังอยูน้ั่นเลย	น่ีละเป็น 

เหตุที่จะให้ก้าวเข้าสู่สถานที่ดังกล่าวนี้ตามนิสัยเรื่อยมา

	 เมือ่ก้าวเข้าไปสู่สถานทีด่งักล่าวกต้็องเป็นดงัทีเ่ราคดิไว้	เพราะทีน้ั่นเป็นสถานทีน่่ากลวัจรงิๆ	พอไปถงึ 

สถานทีน่่ากลัว	กลางวันกก็ลัว	กลางคนืกก็ลัว	เวลาไหนกก็ลัว	ยิง่กลางคนืด้วยแล้ว	จิตกย็ิง่มแีต่ตัง้หน้าตัง้ตา 

ทีจ่ะกลัว	ในขณะเดยีวกนัสตต้ิองตดิแนบอยูต่ลอดเวลาทีจิ่ตมคีวามรูสึ้กว่ากลัวหรอืจิตผิดปกตจิากธรรมดา	

แสดงตวัเป็นความกลัวข้ึนมามากน้อย	สตจิะจดจ่อต่อเน่ืองกนัเรือ่ยๆ	ยิง่ในเวลาทีน่่ากลัวมากทีสุ่ดกค็อืใน

เวลากลางคนืหน่ึง	เวลาดกึสงดัหน่ึง	เพราะเราเดนิจงกรมน่ีจะเป็นกลางค�า่กลางคนืเวลาดกึดืน่อะไรกต็าม	

ฟังแต่ว่าความเพยีรเพือ่ฆ่ากเิลส	เราจะไปเลือกกาลสถานทีเ่วล�า่เวลาอยู	่ไม่สมกบัเราต้องการในสถานทีเ่ดด็ๆ	 

เช่นนั้น	จึงต้องได้เดินจงกรมทั้งๆ	ที่กลัวๆ	นั่นแหละที่ได้เห็นเหตุเห็นผลกันในเวลานั้น
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 พอความกลัวเริม่ขึน้มาก	สตเิริม่จับ	คอืจิตน้ีห้ามหรอืบังคบัเดด็ขาดไม่ให้เคล่ือนจากจุดทีต่นต้องการ	 

เช่นเราบริกรรมพุทโธๆ	ก็ให้อยู่กับค�าบริกรรมนี้เท่านั้น	เป็นก็ตาม	ตายก็ตาม	เสือก็ตาม	ช้างก็ตาม	สัตว์

อันตรายใดๆ	ก็ตาม	 ไม่ไปคิดไม่ไปยุ่ง	 ให้รู้อยู่กับจุดเดียวคือค�าบริกรรมนี้เท่านั้น	นี่หมายถึงขั้นเริ่มแรก

ของการภาวนาซึ่งต้องอาศัยค�าบริกรรม	กลัวมากเท่าไร	จิตยิ่งติดแนบกับค�าบริกรรมไม่ให้ปราศจากเลย	

ความมุ่งหมายนั้นคือหมายตายกับธรรมนี้เท่านั้น	ไม่ให้จิตไปสู่อารมณ์ที่กลัวนั้นๆ

	 ธรรมคอือะไร	ค�าบรกิรรมน้ันแลคอืบทแห่งธรรม	ช่ือแห่งธรรม	ธรรมแท้จะปรากฏทีจิ่ต	ทีจิ่ตก�าลัง

บรกิรรมอยูน้ั่นแหละ	คอืส่ังสมพลังของธรรมให้เกดิขึน้ทีใ่จมากน้อยตามความพากเพยีรของตน	เมือ่สตไิด้

ติดแนบอยู่กับค�าบริกรรม	บังคับจิตไม่ให้แย็บออกไปสู่อารมณ์ที่เป็นภัย	ซึ่งท�าให้น่ากลัวน่าหวาดเสียวนั้น	 

ให้อยูเ่ฉพาะกบัค�าบรกิรรมน้ีตดิต่อสืบเน่ืองกนัเป็นล�าดบัล�าดา	กเ็ป็นการส่ังสมพลังคอืก�าลังของอรรถของ

ธรรมขึ้นภายในจิตใจ	หนุนใจให้มีความแน่นหนาหรือให้มีความอบอุ่นมากขึ้นๆ	สุดท้ายจิตใจดวงนั้นก็แน่น 

เหมือนกับหินทั้งก้อนหรือภูเขาทั้งลูก	สติก็ติดอยู่นั้นไม่พรากจากใจ

	 ทน้ีีความทีเ่คยว่ากลัวๆ	คดิออกไปหาส่ิงทีน่่ากลัวกไ็ม่กลัว	คดิไปถงึอันใด	ค�าว่าน่ากลัวไม่กลวัทัง้น้ัน	 

เอ้า	คิดหมดในแดนโลกธาตุนี้กลัวอะไร	จะมีสิ่งน่ากลัวแม้สิ่งหนึ่งมาปรากฏที่ใจนี้มีไหม	ไม่มีเลย	นั่น	ฟังซิ	 

น่ันละเมือ่ถงึขัน้จิตเป็น	อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ	คอืช่วยตวัเองช่วยอย่างน้ัน	พึง่ตนเองพึง่อย่างน้ัน	อยูก่บั 

ตัวเองด้วยความแน่นหนามั่นคงก็อยู่แบบนั้น	แบบที่ตนสั่งสมขึ้นมาแล้วนั้น	ผลก็ปรากฏเด่นชัด	นี่ละการ

ประกอบความพากเพียรมันถึงเห็นผล

	 น่ีกเ็ป็นส่ิงทีเ่ราลืมไม่ได้ในชีวิตและการภาวนาของเราซ่ึงไปอยูใ่นสถานทีเ่ช่นน้ัน	และไม่อยูเ่พยีงวันหน่ึง 

วันเดยีว		สถานทีแ่ห่งหน่ึงแห่งเดยีว	เปล่ียนแปลงไปเรือ่ยๆ	พอจิตจะมคีวามคุน้ในสถานทีใ่ดจะเป็นความชินชา	 

กิเลสจะเกิดขึ้นแล้วนะ	 ตัวหน้าด้านตัวขี้เกียจขี้คร้านประกอบความพากเพียร	 การตั้งสติสตังจะค่อย 

เหลวไหลไป	น่ีต้องเปล่ียน	น่ันละอุบายของการประกอบความพากเพยีร	ให้ท่านทัง้หลายจ�าเอาไว้	น้ีอธบิาย 

เพือ่เป็นแนวทางส�าหรบัผู้บ�าเพญ็ให้ได้คดิหลายแง่หลายทาง	เพือ่ทนักบักลมายาของกเิลสทีค่อยสอดแทรก

อยู่เสมอภายในจิตใจ	เราจึงต้องพลิกหลายสันหลายคม…”

(สมถธรรม-วิปัสสนาธรรม	หน้า	๔๙–๕๒)

ไมอ่ยูใ่นสถานทีท่ีเ่คยชิน       

	 “…	พอมคีวามรูสึ้กว่าสถานทีน้ี่จะเป็นความเคยชินข้ึนมาแล้ว	เปล่ียนแปลงทนัท	ีเปล่ียนขยบัเข้าไปใน 

สถานทีท่ีจิ่ตเข้าใจว่าจะเป็นสถานทีน่่ากลัวมากยิง่กว่าน้ี	หรอืว่าเป็นว่าตายกเ็รยีกว่าถงึขัน้เป็นขัน้ตาย	มากยิง่ 

กว่าน้ีๆ	เอาชีวิตเป็นตวัประกนัเลย	เมือ่ไปอยูส่ถานทีเ่ช่นน้ัน	จิตใจกเ็ปล่ียนแปลงไปตามสถานที	่ความพากเพยีร 
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สติสตัง	ตลอดปัญญาอุบายต่างๆ	ก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่	การที่สติปัญญามีความเปลี่ยนแปลงไป

ตามความพากเพยีรและกาลสถานทีม่ากน้อยเพยีงไร	กเ็ป็นการส่ังสมก�าลังของธรรมขึน้ภายในจิตใจของตน	 

และในขณะเดียวกันก็ตัดก�าลังวังชาของกิเลส	ซึ่งเคยเป็นตัวข้าศึกห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลานั้นให้เบาบาง

ลงไปๆ	จนถึงกับเหมือนผ้าขี้ริ้ว	ชีวิตไม่มีราค�่าราคาเลย	ตายที่ไหนก็ตายได้ทุกกาลสถานที่

	 ทัง้ๆ	ทีเ่รากลัวมากทีสุ่ด	ความกลัวน้ันหายไปหมดไม่มอีะไรเหลือ	อยูเ่ป็นธรรมดาเป็นเอกเทศ	ประหน่ึง 

ว่าไม่มอีะไรเป็นภยัต่อเราเลยในโลกน้ี	เพราะตวัของเราเองกเ็ป็นผ้าข้ีริว้หาราค�า่ราคาไม่ได้แล้ว	อะไรหรอื

ส่ิงใดจะมาท�าอะไรให้เป็นอย่างไรกเ็ป็นไปไม่ได้	ไม่นอกเหนือจากผ้าขีร้ิว้น้ีไปเลย	น่ัน	จิตปล่อยลงถงึขนาดน้ัน	 

ยิง่สนุกประกอบความพากเพยีร	ความพากความเพยีรน้ียิง่เด่น	สตยิิง่ดปัีญญายิง่เฉียบยิง่แหลม	น่ีคอือันหน่ึง 

เป็นผ้าขี้ริ้ว	อันหนึ่งกลับเด่นขึ้นเป็นทองทั้งแท่งขึ้นภายในจิตใจ	นี่คืออุบายของการประพฤติปฏิบัติที่พระ

ทัง้หลายในครัง้พทุธกาลท่านอยูอ่ย่างน้ีเป็นส่วนมาก	เพราะเป็นแนวทางทีจ่ะให้หลุดพ้นอย่างกระจ่างแจ้ง

และรวดเร็วกว่าสถานที่ธรรมดา	ซึ่งมักจะเป็นการสั่งสมกิเลสมากกว่าสั่งสมธรรมๆ	

	 ในต�ารบัต�ารามมีากต่อมาก	น่ีได้ยกมาอธบิายให้ท่านทัง้หลายฟังตามฐานะทีเ่คยศกึษามาตามก�าลัง

ของตน	และได้เข้าสู่แนวรบคอืภาคปฏบิตัด้ิวย	ได้เปล่ียนแปลงตนอย่างไร	วิธกีารประกอบความพากเพยีร

ได้พลิกแพลงเปล่ียนแปลงอย่างไร	ทัง้อุบายวิธกีารต่างๆ	ภายในจิตใจ	ทัง้สถานทีท่ีจ่ะให้จิตมคีวามรูสึ้กแปลก 

ต่างไปจากสถานที่เดิม	เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ	อย่างนั้น	ใจก็มีความกล้าหาญชาญชัย	อยู่สบาย

	 ค�าว่าสมาธ	ิคอืความแน่นหนามัน่คงของใจน้ันไม่ต้องบอกแล้ว	กลางวันกไ็ม่กลัว	กลางคนืกไ็ม่กลัว 

เวลาไหนกไ็ม่กลัว	เมือ่จิตได้รวมตวัเข้าเป็นพลังทัง้แท่ง	เหลือแต่ความรูท้ีเ่ด่นอยูภ่ายในจิตใจอย่างเดยีวน้ันแล้ว	 

เหมอืนหน่ึงว่ามอี�านาจมากทีสุ่ด	มพีลังมากทีสุ่ดครอบทกุสิง่ทกุอย่าง	แม้แต่อันตรายทีเ่คยกลัวๆ	น้ันกค็รอบ 

ไปหมด	หาความกลัวไม่ได้เลย	และยงัคดิด้วยว่าส่ิงทัง้หลายจะไม่สามารถท�าลายตวัเองได้อีกด้วยซ�า้	น่ีเป็น 

ความรูสึ้กของจิต	ส่วนทีจ่ะท�าลายได้ไม่ท�าลายได้น้ัน	เราไม่ต้องยกมายุง่มาเหยงิวุ่นวาย	จะเป็นการท�าลายการ 

ประกอบความพากเพียรเพื่อสั่งสมธรรมของเราให้เสียไป

	 การตายนั้นอยู่ที่ไหนก็ตาย	เสือกินก็ตาย	ไม่กินก็ตาย	อยู่ในบ้านไม่มีเสือมากินก็ตายได้	นี่เมื่อสรุป 

ให้สรปุลงไปอย่างน้ันเพือ่เป็นผลประโยชน์ในทางด้านธรรมะ	ไม่ให้กเิลสมาแบ่งสันปันส่วนเอาไปได้เลย	ถ้าเรา 

แยกไปทางเป็นทางตาย	ถ้าเผ่ือว่าเสือมากนิจรงิๆ	เราส�าคญัว่าเสือกนิไม่ได้	มนัเกดิมากนิจรงิๆ	จะว่ายงัไง	น่ี

สร้างปัญหาเป็นขวากเป็นหนามกัน้ตวัเอง	จะว่ายงัไงตัง้แต่เสือไม่กนิกต็ายน่ี	น่ันแก้กนัแล้ว	น่ีละอุบายวิธกีาร 

ต่างๆ	ของการปฏิบัติท่านด�าเนินมา	พาด�าเนินมาอย่างนี้	นี่หลักของศาสนา…”

(สมถธรรม-วิปัสสนาธรรม	หน้า	๕๒–๕๕)
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คุย้เขีย่หากิเลส

	 “…น่ีแหละก�าลังของจิตเวลาสู้มนัสู้จรงิๆ	เวลาหมอบมนักห็มอบจรงิๆ	อ�านาจของกเิลสเหยยีบให้หมอบ	 

มนัเคยรูเ้คยเหน็มาแล้ว	ตอนกเิลสเหยยีบหมอบกเ็หน็แล้วราวกบัจะไม่มวัีนโงหวัได้เลย	เอ๊า	เวลาสตปัิญญา 

เหยยีบกเิลสจนหมอบกเ็หน็แล้วทีน่ี่	พอกเิลสชนิดน้ีขาดไปป๊ับกข็ดุค้นหาอีก	คุย้เข่ียหาอยูน่ั่นน่ะ	การคุ้ยเข่ีย 

หากิเลสก็เป็นงานอันหนึ่ง	พอเจอแล้วก็เอาละที่นี่	นั่น	ได้งานแล้ว	ฟัดกันอีกแหละ	บางอย่างพอเข้าใจ

แล้วหลุดลอยไปเรว็กม็	ีช้ากม็	ีทีม่นัช้าน่ันซิเราจะตาย	เพราะเราไม่ได้อยูก่บัพ่อแม่ครบูาอาจารย์ตลอดไปน่ี	 

เราอยู่โดยล�าพังก็มีเวลาออกเที่ยวภาวนา	เวลาปัญหาต่างๆ	เกิดขึ้นก็เป็น	อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ	น่ะซิ	 

ถ้าปัญหาหนัก	มันทุกข์เหลือก�าลังจะตายจริงๆ	ยังแก้ไม่หลุดก็วิ่งมาหาท่านเสียทีหนึ่ง	ถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ	 

กไ็ม่มาเพราะมนัไกล	ล�าบากการไปการมา	ต้องสละเวลามาเป็นวันๆ	ถ้าอยูไ่กลกห็ลายวัน	มาแล้วกต้็องศกึษา 

จนเป็นที่เข้าใจแล้วค่อยไป	ถ้าอยู่ไกลก็จ�าต้องค้างคืนกลางทางทั้งเวลาพักอยู่ศึกษากับท่าน

	 เดินตั้งแต่ออกจากที่พักมาหาท่าน	จิตไม่ไปไหน	อยู่กับตัว	เดินจงกรมมาเลย	พอออกจากท่านไป 

กเ็ดนิจงกรมไปเลย	ไม่ได้สนใจกบัความกล้าความกลัว	ว่ามดืว่าสว่าง	ค�า่ๆ	จนเริม่มดืแล้วค่อยออกจากวัด

ท่านไปกม็	ีทางตัง้	๑๓–๑๔	กม.	ไกลกว่าน้ันกม็	ีต้องมาค้างคนืกม็	ีแน่ะ	มนัไปของมนัได้สบาย	เฉย	ไม่สนใจ 

กับอะไร	 ดูเผินๆ	 ก็เหมือนบ้านั่นแหละเวลาเดินมาเดินกลับไปนั้น	 แต่มันไม่ได้บ้า	 สติปัญญาท�างานอยู่ 

ข้างในน่ี	ใครไม่เหน็ไม่รูเ้รือ่งกช่็างเขาซิ	เรารูอ้ยูเ่หน็อยู	่พอไปถงึทีพ่กักเ็ป็นความเพยีรอยูแ่ล้ว	ไม่ทราบว่า 

อะไรเป็นความเพยีร	อะไรไม่เป็นความเพยีร	เพราะมนัเป็นความเพยีรตลอดอยูแ่ล้ว	ถงึระยะมนัเป็นของมนั	 

เวลาหมอบมนักห็มอบจรงิๆ	อ�านาจของกเิลส	แหม	แหมเลยนะ	พดูไม่ถกู	พอเวลามนัได้ทีถ่งึได้ฟัดกนัเสีย 

อย่างไม่มีปรานีปราศรัย…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๔๓๔)
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- ๖ -
มีสมาธิใช้ปัญญา

	 ดังที่กล่าวไว้แล้วว่า	หลังจากท่านอาจารย์โหมความเพียรในพรรษาที่	๑๐	จนจิตได้เจริญขึ้นเรื่อยๆ	

สมาธขิองท่านมคีวามแน่นหนามัน่คง	แต่ท่านกต็ดิสมาธน้ีิอยูถ่งึ	๕	ปีเตม็	ยงัไม่ได้ก้าวเข้าสู่ปัญญา	จนกระทัง่ 

หลวงปู่มั่นได้ไล่ให้ออกจากสมาธิ	ท่านจึงมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปอีก	ดังจะเห็นได้จาก

เทศน์ของท่านที่ได้รวบรวมมา

	 ในเทศน์ของท่านอาจารย์ที่อ่านในหนังสือต่างๆ	 จึงพบว่าท่านสอนและเตือนบรรดาศิษย์อยู่เสมอ

ให้ระวังว่าจะติดสมาธิจนกระทั่งวันตาย

ติดสมาธิ

	 “…เพราะสมาธินี้เป็นความสุขที่พอจะให้ติดได้ถึงติดได้คนเรา	ความสุขในสมาธิก็พออยู่พอกินแล้ว	

จิตใจไม่ฟุ้งซ่านร�าคาญ	 พอจิตหยั่งเข้าสู่ความรู้อันเดียวแน่วอยู่อย่างน้ัน	 ไม่อยากออกยุ่งกับอะไรเลย	 

ตาไม่อยากมองดู	หูไม่อยากฟัง	มันเป็นการยุ่งกวน	รบกวนจิตใจของเราให้กระเพื่อมเปล่าๆ

	 เมื่อจิตได้แน่วแน่อยู่ในสมาธินั้น	อยู่สักกี่ชั่วโมงก็อยู่ได้	นี่ละมันติดได้อย่างนี้เอง	สุดท้ายก็นึกว่า

ความรูท้ีเ่ด่นๆ	อยูน้ี่เองจะเป็นนิพพาน	อันน้ีจะเป็นนิพพาน	จ่อกนัอยูน้ั่นว่าจะเป็นนิพพานๆ	สุดท้ายมนักเ็ป็น 

สมาธอิยูอ่ย่างน้ันละจนกระทัง่วันตาย	กจ็ะต้องเป็นสมาธแิละตดิสมาธจินกระทัง่วันตาย	ถ้าไม่มคีรบูาอาจารย์ 

มาฉดุมาลาก	ผมเองกค็อืหลวงปู่มัน่มาฉุดมาลาก	เถยีงกนัเสียจนตาด�าตาแดง	จนกระทัง่พระทัง้วัดแตกฮือ 

กนัมาเตม็อยูใ่ต้ถนุ	น่ีเพราะฟังการโต้กบัหลวงปู่มัน่	ไม่ใช่โต้ด้วยทฐิิมานะอวดรูอ้วดฉลาดนะ	โต้ด้วยความที ่

เรากเ็ข้าใจว่าจรงิอันหน่ึงของเรา	ท่านกจ็รงิอันหน่ึงของท่าน	สุดท้ายกห็วัเราแตกเพราะท่านรูน่ี้	เราพดูทัง้ๆ	ที ่

กิเลสเต็มหัวใจ	แต่เข้าใจว่าสมาธินี่มันจะเป็นนิพพาน	แล้วสุดท้ายก็ท่านมาไล่ออก…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๓๔๑)
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สุขในสมาธิเหมือนเนื้อติดฟัน

	 “…ทแีรกไปหาท่านเมือ่ไร	ท่านถามว่า	‘สบายดเีหรอ	สงบดเีหรอ’	‘สงบดอียู’่	เรากว่็าอย่างน้ี	ท่านก็ 

ไม่ว่าอะไร	พอนานเข้าๆ	ก็อย่างว่านั่นแหละ	‘เป็นยังไงท่านมหาสบายดีเหรอใจ’	‘สบายดีอยู่	สงบดีอยู่’	

‘ท่านจะนอนตายอยูน้ั่นเหรอ’	ฟังซิ	ทน้ีีขึน้ละนะ	พลิกเปล่ียนไปหมดสีหน้าสีตาอะไร	แสดงท่าทางออกหมด 

แล้วนะน่ี	จะเอาเตม็ทีล่ะ	จะเขกเตม็ทีล่ะ	‘ท่านจะนอนตายอยูน้ั่นเหรอ’	ท่านว่า	‘ท่านรูไ้หมสุขในสมาธเิหมอืนกบั 

เน้ือติดฟัน	ท่านรูไ้หม	สมาธกิเ็หมอืนกบัเน้ือตดิฟันน้ันแหละ	มนัสุขขนาดไหน	เน้ือตดิฟัน	ท่านรูไ้หมๆ’	น้ีเรา 

ไม่ลืมนะ	จากนั้นมา	‘ท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งนั้นละคือตัวสมุทัยทั้งแท่ง	ท่านรู้ไหมๆ’	นั่น

	 ตรงน้ีมนักต่็อยกบัท่านอีก	ดซิู	‘ถ้าหากว่าสมาธเิป็นตวัสมทุยัแล้ว	สัมมาสมาธจิะให้เดนิทีไ่หน’	น่ันเอาซิ 

โต้ท่าน	‘มันก็ไม่ใช่สมาธิตายนอนตายอยู่อย่างนี้ซิ	สมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิต้องรู้สมาธิ	ปัญญาต้องรู้ 

ปัญญา	อันน้ีมนัเอาสมาธเิป็นนิพพานเลย	มนับ้าสมาธน่ีิ’	น่ันเหน็ไหม	ท่านใส่เข้าไป	‘สมาธนิอนตายอยูน้ี่เหรอ 

เป็นสัมมาสมาธิน่ะ	เอ้าๆ	พูดออกมาซิ’	มันก็ยอมละซิ

	 พอออกจากท่านไปแล้ว	โห	น่ีเราไปเก่งมาจากทวีปไหนน่ี	เรามามอบกายถวายตวัต่อท่านเพือ่ศกึษา 

อรรถศึกษาธรรมหาความจรงิ	ท�าไมวันน้ีจึงมาโต้กนักบัท่าน	ยิง่กว่ามวยแชมเป้ียนเขาน่ี	มนัเป็นยงัไง	เราน้ี 

มนัไม่เกนิครเูกนิอาจารย์ไปแล้วเหรอ	และท่านพดูน้ันท่านพดูด้วยความหลงหรอืใครเป็นคนหลงล่ะ	เอาละทีน่ี่ 

ย้อนเข้ามาหาตวัเอง	ถ้าไม่ตัง้ใจประพฤตปิฏบิตัติามทีท่่านสอนน้ี	มาหาท่านท�าไม	ถ้าว่าเราวิเศษวิโสแล้วท�าไม 

เราจึงต้องมาหาครบูาอาจารย์ทีต่นว่าไม่วิเศษล่ะ	แต่เรากไ็ม่เคยดถูกูท่านแหละ	น่ีหมายความว่าตเีจ้าของ	

ย้อนขึ้นมาเข่นเจ้าของ…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๓๔๒–๓๔๓)

ปัญญาเริม่กา้วเดิน

	 “…สุดท้ายก็ออกก้าวทางด้านปัญญา	 เมื่อก้าวทางด้านปัญญามันก็ผึงเลยที่น่ี	 ไม่ผึงยังไงก็สมาธิ

พอตวัแล้ว	ถ้าเป็นประเภทอาหารกค็อืว่า	ผักกม็	ีเน้ือกม็	ีปลากม็	ีอะไรๆ	เครือ่งท�าครวัมหีมดแล้ว	จะท�าให้ 

เป็นแกงเป็นอะไรก็ได้	เป็นหุงเป็นต้มอะไรได้หมด	เพราะเครื่องที่จะท�าครัวมันครบแล้ว	เป็นแต่เพียงว่า

เอามาแช่ไว้เฉยๆ	ต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็จะเน่าเฟะไปละซี	มันไม่เป็นแกงให้

	 อันน้ีกเ็หมอืนกนั	สมาธกิเ็หมอืนกบัเครือ่งครวัทีเ่ราเอามาพร้อมแล้วน่ัน	แต่ไม่ปรงุให้เป็นสตปัิญญา

ให้เป็นมรรคผลนิพพานขึน้ไป	มนักไ็ม่เป็นละซี	ทน้ีีพอออกทางด้านปัญญาเท่าน้ันกผึ็งเลยทีน่ี่	เพราะพร้อม

อยูแ่ล้วน่ี	สมาธพิร้อมอยูแ่ล้ว	เครือ่งท�าครวัพร้อมหมดแล้ว	จะท�าให้เป็นแกงประเภทใดอาหารประเภทใด	 
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มนัพร้อมแล้วๆ	น่ี	น่ีกเ็หมอืนกนั	เอ้า	จะพจิารณาทางด้านปัญญา	จะพจิารณายงัไง	มนัพร้อมแล้วน่ี	เพราะ 

สมาธหินุนตวัอยูเ่ตม็ทีแ่ล้ว	ท�าไมจึงจะมากนิสมาธว่ิาเป็นมรรคผลนิพพาน	ท�าไมจึงมากนิผักกนิหญ้าเข้าใจ

ว่าแกงล่ะ	ทั้งๆ	ที่ยังไม่ได้ปรุงเป็นแกง	นั่น	ฟัดกัน	เจ้าของนั่นแหละ…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๓๔๒–๓๔๓)

ต�าหนิสมาธิวา่นอนตายอยูเ่ฉยๆ

	 “…พอออกทางด้านปัญญาเท่านั้น	มันก็รู้เรื่องรู้ราว	ฆ่ากิเลสตัวนั้นได้	ตัดกิเลสตัวนี้ได้โดยล�าดับๆ	

เกิดความตื่นเน้ือตื่นตัวข้ึนมา	 โธ่	 เราอยู่ในสมาธิเรานอนตายอยู่เฉยๆ	 มากี่ปีกี่เดือนแล้วไม่เห็นได้เรื่อง 

ได้ราวอะไร	คราวนี้ก็เร่งทางปัญญาใหญ่	หมุนติ้วทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีห้ามล้อบ้างเลย	แต่ผมมันนิสัย

โลดโผนน่ะ	ถ้าไปแง่ไหนมนัไปแง่เดยีว	พอด�าเนินทางปัญญาแล้วมนักม็าต�าหนิสมาธว่ิานอนตายอยูเ่ปล่าๆ	

ความจริงสมาธิก็เป็นเครื่องพักจิต	ถ้าพอดีจริงๆ	ก็เป็นอย่างนั้น	นี่มันกลับมาต�าหนิสมาธิว่านอนตายอยู่

เปล่าๆ	กี่ปีไม่เห็นเกิดปัญญา…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๖๕)

	 “…เดินจงกรมไม่รู้จักหยุด	เดินตั้งแต่เช้าตั้งแต่ฉันจังหันแล้วจนกระทั่งถึงปัดกวาด	ฟังซิ	ไม่ได้รู้ว่า

เหนื่อยว่าอะไร	เพราะมันหมุนติ้วๆ	อยู่นี่	งานอยู่นี้	เดินไป	บางทีเดินจงกรมนี้	โน่นเซซัดเข้าไปในป่าโน่น	 

โครมครามในป่าโน่น	เพราะจิตมนัไม่ออก	ตากม็ดืมวัไปหมดละซี	มแีต่ขาก้าวไปๆ	กเ็ข้าไปโน่น	แล้วออกมาอีก 

เอาอีกอยู่งั้น	ค�าว่าน�้าท่าอะไรๆ	ไม่สนใจทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นมันตะลุมบอนกัน	นี่ละปัญญาเป็นอย่างนั้น…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๓๔๓)

 	 “…การเดนิจงกรมถ้าอยูใ่นวงหมูเ่พือ่น	เช่นมาอยูบ้่านหนองผืออย่างน้ี	ผมจะเดนิจงกรมให้หมูเ่พือ่น 

เหน็ไม่ได้	โน่น	ต้องเวลาสงดั	๔	ทุม่	๕	ทุม่ล่วงไปแล้ว	หมูเ่พือ่นเงยีบหมดแล้วถงึจะลงเดนิจงกรม	กลางวัน 

ก็เข้าไปอยู่ในป่าโน่น	ถ้าวันไหนออกมาแต่วัน	 เช่น	๕	 โมงเย็น	ออกมาอย่างนี้	 ก็เข้านั่งสมาธิเสียในกุฏิ	

จนกระทัง่หมูเ่พือ่นเงยีบไปหมดแล้วถงึจะลงทางจงกรม	เป็นนิสัยอย่างน้ันมาดัง้เดมิ	ไม่ให้ใครมาเหน็การ

ประกอบความเพียรของเราว่ามากน้อยขนาดไหน	 แต่ธรรมดาใครก็รู้	 ทางจงกรมจนเป็นขุมเป็นเหวไป 

ใครจะไมรู่	้เดนิจงกรมกี่ชัว่โมงมันถึงจะเป็นขนาดนัน้	อยูใ่นป่าก็ด	ีอยูภ่ายในวดัก็ดี	มองดูก็รู	้แต่หากนสิยั

เป็นอย่างน้ัน	ถ้าภาษาอีสานเขาว่านิสัยคนหลักความ	ลักๆ	ลอบๆ	ท�าอยูค่นเดยีว	แต่เรามนัไม่สนิทใจทีจ่ะท�า 

ความเพียรให้ใครๆ	เห็นอย่างโจ่งแจ้ง…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๑๒๑)
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	 “…พอปัญญาก้าวแล้วก็ยังกลับไปสู้กับท่านอีกนะ	 คือเวลามันออกทางด้านปัญญาน้ีเอาอีกแล้ว	 

กลางคนืไม่ได้นอน	บางคนื	๒	คนื	๓	คนื	มนัไม่ยอมนอน	กลางวันยงัไม่ยอมนอนอีก	เอ้า	กน่ีูจะตายละนะ	 

ว่าเจ้าของ	กูนี่มันจะตายละนะ	มันยังไงนี่	บทเวลานอนอยู่ในสมาธิมันก็อยู่อย่างนั้น	ทีนี้เวลาออกก็ออก

อย่างน้ี	ท�าไงน่ี	แล้วกข้ึ็นไปหาท่านอีก	น่ีพ่อแม่ครอูาจารย์ว่าให้ออกทางด้านปัญญา	เวลาน้ีมนัออกแล้วนะ	 

ถงึขนาดทีว่่าไม่ได้นอน	๒-๓	คนืแล้วน่ีนะ	กลางวันมนัยงัไม่นอนอีก	‘น่ันละ	มนัหลงสังขาร’	‘ถ้าไม่พจิารณา 

มนักไ็ม่รูน่ี้นา’	‘น่ันละบ้าสังขาร	บ้าหลงสังขาร	แล้วกเ็อาใหญ่เลย’	พอคราวน้ีหมอบเลยนะ	งเูห่าค่อยหมอบลง	 

ทน้ีีมนัอาจจะถกูอย่างทีท่่านว่าน่ันแหละ	เรานึกในใจนะ	ทน้ีีกน่ิ็ง	พอออกไปก	็ถงึอย่างน้ันกต็ามเถอะ	มนัก็ 

หมุนติ้วๆ	ของมันเหมือนกัน	แต่บทเวลามันจะตายจริงๆ	ก็เข้าสมาธิด้วยการบังคับนะ	ถ้าธรรมดาแล้ว

มันจะไม่ยอมเข้าเพราะเห็นว่าไม่ได้งาน	มันไม่พอดีนะ	เห็นว่าสมาธินี่นอนตายอยู่เฉยๆ	มันไม่เห็นได้ผลได้

ประโยชน์อะไร	นอนตายอยู่เฉยๆ	สมาธิ	ปัญญาต่างหากได้ผล	ว่างั้น

	 ทน้ีีกจ็ะเอาปัญญาแบบไม่หยดุอีกแหละ	ว่าการท�างานได้งาน	การพกัไม่ได้งานกไ็ม่พกั…จะท�าแต่งาน	 

กจ็ะตายอีกเหมอืนกนั	ทน้ีีเวลามนัเตม็ทีเ่ตม็ฐานแล้วจะไปไม่รอดเพราะมนัอ่อนไปหมดสกลกาย	การท�างาน 

ด้วยปัญญา	การคดิด้วยปัญญาเป็นอัตโนมตักิต็าม	แต่กเ็ป็นงานของจิตควรทีจ่ะได้พกั	เหน็ว่ามนัหนักเกนิไป 

แล้วกบั็งคบั	ถงึขนาดทีไ่ด้บรกิรรมนะ	พทุโธๆ	ถีย่บิไม่ยอมให้ออก	คอืออกจะท�างาน	ไม่ใช่ออกฟุง้ซ่านร�าคาญ 

ไปที่ไหนนะ	ออกจะออกไปหางานที่ท�ายังไม่เสร็จ	บังคับไว้ๆ	จนกระทั่งถึงสุดท้ายจิตก็ลงแน่ว	เงียบเลย	

และปรากฏว่าก�าลังวังชานี้	โอ้โห	เพิ่มขึ้นมา	ทีนี้เลยพูดไม่ถูกนะ

	 เมือ่ใจมกี�าลังในการพกัสมาธแิล้ว	พอถอนเท่าน้ันละ	โดดผึงใส่งานเลย	ทน้ีีเหมอืนกบัว่าเราได้พกัผ่อน 

นอนหลับแล้ว	น่ีพดูถงึการงานนะ	หรอืได้รบัประทานอาหารมกี�าลังวังชาแล้วท�างานท�าการ	งานช้ินน้ันแหละ 

แต่มนัเสรจ็ได้อย่างรวดเรว็	น้ีกเ็หมอืนกนัไม้ท่อนน้ันแหละ	ปัญญาอันน้ีแหละ	ฟันลงไปมนัขาดสะบ้ันลงไปเลย 

เพราะปัญญาได้พกัตวั	แต่ถ้าไม่จ�าเป็นจรงิๆ	มนัไม่อยากจะพกันะ	ต้องฝืนเอาเฉยๆ	แม้ระลึกถงึค�าของท่านพดู	 

มันหลงสังขารน้ันอยู่เสมอ	 แต่อ�านาจแห่งการเพลินในการพิจารณาน้ีมีก�าลังมากกว่า	 มันถึงไม่ยอมพัก

ง่ายๆ…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๓๔๓–๓๔๔)
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กรรมฐาน ๔๐ เป็นไดท้ัง้อารมณแ์ห่งสมถะและวิปัสสนา                                                                                                    

	 “…ครบูาอาจารย์ทัง้หลายกด็	ีหรอืนับตัง้แต่พระสาวกทัง้หลายลงมากด็	ีท่านหลุดพ้นด้วยอ�านาจแห่ง 

กรรมฐาน	๔๐	น้ีทัง้น้ันแหละ	กรรมฐาน	๔๐	น้ีแลเป็นธรรมทีส่ร้างจิตท่านให้มคีวามสงบร่มเยน็	ต่อจากน้ันไป 

กส็ร้างทางด้านปัญญาให้รูแ้จ้งแทงทะลุไป	ไม่พ้นจากกรรมฐานทีก่ล่าวมาเหล่าน้ีเลย	เพราะกรรมฐาน	๔๐	น้ี 

ไม่ใช่จะเป็นอารมณ์แห่งสมถะอย่างเดยีว	ยงัเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ด้วย	เมือ่จิตควรแก่วิปัสสนาแล้ว

จะเป็นวิปัสสนาไปได้โดยไม่ต้องสงสัย

	 ในขณะทีจิ่ตยงัไม่เป็นปัญญา		จิตยงัไม่เป็นวิปัสสนา		กเ็อาธรรมเหล่าน้ีแลมาอบรมจิตใจด้วยความเป็น 

สมถะ	คอืเพือ่ความเป็นสมถะ	ได้แก่ความสงบของใจ	พอจิตก้าวเข้าสู่ปัญญาแล้ว	ธรรมทีเ่คยเป็นอารมณ์

แห่งสมถะนี้แล	จะแปรสภาพเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาไปได้โดยไม่ต้องสงสัย	นี่ละหลักใหญ่อยู่ตรงนี้…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๕๑)

ทา่นอาจารยม์ัน่เพียบทางขันธ-์ทา่นเพียบทางจิต

	 “…พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูด	ผมไม่ได้ลืมนะ	เวลาลงอุโบสถสังฆกรรมตอนบ่ายโมง	เพราะพระมี

จ�านวนมากมาจากที่ต่างๆ	ต้องเอาบ่ายโมงเป็นเวลาฟังปาฏิโมกข์	เช่นอย่างวัดนี้เป็นศูนย์กลาง	วัดนั้นๆ	

เต็มไปหมดในต�าบลแถวนั้น	ฉันจังหันแล้วต่างองค์ต่างมา	พระ	๕๐–๖๐	ส่วนเณรที่ติดตามพระมาไม่นับ	

ท่านพดูเสมอเรือ่งความตัง้อกตัง้ใจ	เรือ่งการอยูด้่วยกนัไม่ใช่เป็นของจีรงัถาวร	ธรรมเท่าน้ันเป็นส่ิงทีค่วร

ยดึอย่างมัน่ใจอย่างตายใจ	ท่านว่า	ครอูาจารย์เป็นของไม่แน่นอน	อย่านอนใจว่าได้มาอยูก่บัครกูบัอาจารย์

แล้วว่าท่านจะอยู่ตลอดไปกับเรา	หนักเข้าๆ	ท่านก็เปิดออกมา	‘ใครจะเข้มแข็งความพากความเพียรอะไร 

กใ็ห้เข้มแขง็	มคีวามรูค้วามเป็นอะไรภายในจิตใจ	เอ้า	ให้มาถามมาเล่าให้ฟัง	ภกิษุเฒ่าจะแก้ให้’	น่ัน	ท่านว่า 

ท่านภิกษุเฒ่าๆ	 ‘นี่เวลาภิกษุเฒ่าตายแล้วยากนะ	 ใครจะแก้เรื่องจิตใจทางด้านจิตตภาวนา	 นี่ไม่นานนะ’	 

ท่านย�า้ลง	‘ไม่เลย	๘๐	นะ’	น่ัน	ฟังซี	ท่านรูล่้วงหน้าไว้หมดแล้ว	ย่นเข้าไปๆ	ท่านจนนับข้อมอืให้ด	ูน่ีเวลาน้ี 

อายกุเ็ท่าน้ันแล้ว	และนับไปเท่าน้ันๆ	พอถงึจุด	๘๐	‘กน่ี็มนันานอะไร	พากนัมานอนใจอยูไ่ด้เหรอ’	ถงึขนาดน้ันนะ 

ทา่นพดู	พดูเปิดใจเทยีว	ลกูศษิย์ลกูหาใครจะไปว่าทา่นโอ้อวด	พระเณรก็ไมม่กีิเลสเครื่องโอ้อวดภายในใจ	 

ก็มีแต่สลดสังเวชเท่านั้น	‘จะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติก็เร่ง’	ท่านว่า

	 ไอ้เราเองกเ็หมอืนกบัว่าจิตน่ีมนัส่ันรกิๆ	อยู	่พอได้ยนิอย่างน้ันแล้วความเพยีรกห็นัก	เวลาครบูาอาจารย์ 

ยงัมชีีวิตอยู	่เรากไ็ด้พึง่พาอาศยัร่มเงาท่านแก้ข้ออรรถข้อธรรมทีส่งสัย	กเ็ร่งความเพยีรเข้าเตม็ที่ๆ 	พอท่าน 

ย่างเข้า	๘๐	พับ๊	ท่านกเ็ริม่ป่วยแหละ	พอป่วยแล้วท่านบอกไว้เลยเชียว	แน่ะ	ฟังซิ	ซ่ึงท่านเคยป่วยเคยไข้มา 
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ไม่รู้กี่ครั้งกี่หน	เป็นไข้มาลาเรียเป็นไข้อะไร	ท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องตาย	แต่พอเป็นคราวนี้เพียง

เริม่เป็นเท่าน้ันไม่ได้มากอะไรเลย	ท่านบอกว่าผมเริม่ป่วยมาตัง้แต่วานซืนน้ีนะ	เพราะเราอยูอ่�าเภอวารชิภมู	ิ

เราไปถึงวันแรมค�่าหนึ่ง	ท่านป่วยวันขึ้น	๑๔	ค�่า	เดือน	๔	ผมจ�าได้ขนาดนั้นนะ

	 วันแรมค�่าหนึ่งเราก็ไปถึงท่าน	‘ผมเริ่มป่วยตั้งแต่วานซืน’	วานซืนก็หมายถึงวันขึ้น	๑๔	ค�่า	‘นี่ป่วย

ครัง้น้ีเป็นครัง้สุดท้ายนะ	ไม่หาย	ยาจากเทวดาชัน้พรหมไหนๆ	กม็าเถอะ’	ท่านว่า	‘ไม่มยีาขนานใดในโลกน้ี

จะมาแก้ให้หาย	ไข้นี้จึงเป็นไข้สุดท้าย	แต่ไม่ตายง่ายนะ	เป็นโรคทรมาน	เขาเรียกว่าโรคคนแก่	อย่าไปหา 

หยูกหายามาใส่มารักษา	มันเป็นไปตามสภาพของขันธ์น้ีแหละ’	ท่านว่าอย่างนั้น	‘เอามารักษาก็เหมือนกับ

ใส่ปุ๋ยแล้วรดน�า้ไม้ทีต่ายยนืต้นแล้วน่ันแหละ	จะให้มนัผลิดอกออกใบออกผลเป็นไปไม่ได้	ยงัแต่เวลาของมนั

เหลืออยูท่ีจ่ะล้มลงจมแผ่นดนิเท่าน้ัน	น่ีกอ็ยูแ่ต่มนัยงัไม่ล้มเท่าน้ันเอง	จะให้หายด้วยยาไม่หายนะ’	น่ีเพยีง 

เริ่มเป็นเท่านั้น	ท่านบอกแล้ว	แน่ไหมท่านอาจารย์มั่น	ฟังซิ	ผมถึงได้กราบสุดหัวใจผม	ท่านเปิดออกมา

อย่างนั้นไม่มีอะไรผิด	ย่างเข้า	๘๐	ไม่เลย	๘๐	หนา	ก็ฟังซิ

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๑๒๐–๑๒๑)

	 “…ยังไงก็ต้องตายเพราะป่วยครั้งนี้ไม่สงสัย	แต่ไม่ตายง่ายนะ	โรคนี้เป็นโรคทรมาน	เขาเรียกว่า

โรคคนแก่	ท่านว่าไม่ตายง่าย	แล้วเราก็นับมาจริงๆ	๘	เดือน	นั่น	ตั้งแต่เดือน	๔	ขึ้น	๑๔	ค�่า	ผมจ�าได้ถึง 

ขนาดน้ันละท่านเริม่ป่วย	จนกระทัง่ถงึวันที	่๑๐	พฤศจิกายน	ท่านมรณภาพ	พ.ศ.	๒๔๙๒	เป็นเวลา	๘	เดือน	 

โอ้โห	เหมอืนกบัฟ้าดนิถล่มหวัใจเรานะ	เพราะจิตมนัจ่ออยูก่บัท่านเท่าน้ัน	เหมอืนท่านเป็นแม่เหล็กคอยดงึ 

คอยช่วยเรา	จิตเราตอนนั้นก็ชุลมุนเอาเหลือประมาณ

	 ตอนท่านเริม่ป่วย	จิตเรากชุ็ลมนุวุ่นวายของมนัไม่มวัีนมคีนืเลย	ตัง้แต่น้ันมาเรือ่ยๆ	จิตเรากไ็ม่ว่างเลย	 

ท่านป่วยหนักเข้าเท่าไร	เรากย็ิง่ต้องเป็นตวัตัง้ตวัตเีกีย่วกบัการดแูลรกัษา	ตลอดถงึหมูเ่พือ่นทีไ่ปเกีย่วข้อง 

กบัท่าน	เราเป็นผู้คอยให้อุบายคอยแนะน�าตกัเตือน	ไอ้เราเองกห็มนุติว้ๆ	ซิ	ลงจากกฏุท่ิานกเ็ข้าทางจงกรม	แน่ะ	

พอออกจากทางจงกรมมากข้ึ็นกฏุท่ิาน	น่ีหมายถงึอยูห่นองผือ	ออกจากกฏุท่ิานกเ็ข้าทางจงกรม	ปล่อยท่าน 

ก็ปล่อยไม่ได้	เป็นเรื่องส�าคัญมากที่เราจะปล่อยไม่ได้	แม้หมู่เพื่อนจะมีมากก็ตาม	แต่เราคอยแนะคอยให้

อุบายคอยอะไรอยู่ตลอดเวลานั่นแหละ	พอมีเวลาบ้างนิดหน่อยก็เข้าทางจงกรมๆ	 เพราะตอนนั้นจิตมัน

พลึิกพล่ัินจรงิๆ	ทีเ่รยีกว่ามนัเป็นของมนัเอง	ไม่มใีครบอกใครสอน	ไม่มใีครแนะใครน�าแหละ	หากเป็นในตวั 

ของมันเอง	ถึงวาระที่มันเป็น	นี่ถ้าเราเรียกก็เรียกว่าภาวนามยปัญญาอย่างว่า

	 ตอนกลางวันท่านกพ็กั	ถ้ามหีมูเ่พือ่นดแูลเป็นประจ�า	เรากไ็ม่ได้ไปตอนน้ัน	ตอนค�า่น่ะตอนเวรส�าคญั	 

อยูใ่นวัดหนองผือ	เราไม่ได้เข้าเวรเข้ายามกบัหมูเ่พือ่น	แต่เป็นผู้คอยตรวจเวรตรวจยามอยูต่ลอด	จิตของเรา 

กเ็ป็นอย่างน้ันละ	ท่านกเ็พยีบทางขนัธ์	เรากเ็พยีบทางจิต	ต่างคนต่างเพยีบคนละด้านละทาง	น่ีพดูถงึเรือ่ง 

ความพะวักพะวนกับท่านที่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๑๕๗–๑๕๙)
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

จิตท�างานไมห่ยุด

	 “…เมือ่ก้าวถงึขัน้ภาวนามยปัญญาแล้ว	ต้องหมนุตวัเองไปเองเป็นอัตโนมตัไิม่หยดุ	ไม่ถอย	มแีต่หมนุ 

อยูต่ลอด	หมนุกบักเิลสน่ันแหละ	ไม่ใช่หมนุกบัอะไร	ลืมวันลืมคนืลืมปีลืมเดอืนลืมเวล�า่เวลา	ไม่ได้ส่งออกนอก	 

มีแต่พันกันกับกิเลสอาสวะประเภทต่างๆ	อยู่ภายในนั้น	น�้าท่าหมากพลูบุหรี่ไม่คิดถึงกันเลยนะ	แปลกอยู่	

น่ันละเวลามนัหมนุของมนัมนัหมนุขนาดน้ัน	มแีต่กเิลสกบัสตปัิญญาพนักนัอยูน้ั่น	ถ้าสมมตุว่ิาอันน้ีขาดลง 

ไปแล้ว	จิตกเ็สาะกขุ็ดค้นหากเ็ป็นงานอันหน่ึงเหมอืนกนั	พอเจอแล้วเอาละทีน่ี่	เจอเมือ่ไรเป็นเอาหนักทเีดียว	 

เหมือนเข้าตะลุมบอนกันเลย	ถอยไม่ได้	ไม่มีค�าว่าถอย	ไม่เจอก็ค้นหา

	 เวลาอันน้ีผ่านไปแล้ว	เรยีกว่าแก้ได้แล้วเรยีบร้อยแล้วอย่างน้ี	มนัค้นหาของมนั	มนัค้นเองน่ีนะ	มนัเสาะ 

มนัแสวงซอกแซกซิกแซ็ก	หาเรือ่งหาราวขึน้มา	ให้เกดิเหตเุกดิผลข้ึนมา	จนกระทัง่ได้พบตวัข้าศกึ	พอพบข้าศกึ 

ก็เท่ากับว่าได้งานแล้วนั่นเอง	แล้วมันจะคิดไปอะไรถึงเวล�่าเวลานาทีชั่วโมง	มันไม่ได้คิดนี่นะ	มีแต่ความรู้ 

กบัส่ิงน้ันเท่าน้ัน	ไม่รูร้้อนรูห้นาว	ไม่รูเ้หน็ดรูเ้หน่ือย	จิตไม่ออกมาเลยหากอยูก่บัน้ัน	ไม่ง้ันจะไปเดนิได้ยงัไง 

ตั้งแต่จังหันแล้วจนกระทั่งถึงปัดกวาด…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๑๕๘–๑๕๙)

	 “…งานการอะไรทีเ่ราเคยท�ามาตัง้แต่เป็นฆราวาสจนกระทัง่ถงึวันบวช	ทีว่่าหนักอะไรๆ	เรากเ็คยหนัก	 

แต่ไม่ได้ถงึใจเหมอืนอันน้ี	เหมอืนกบัการฆ่ากเิลสน้ี	โอ้โห	หนัก	ทกุอย่างทุม่กนัลงหมด	ทุม่กนัลงหมด	ถงึข้ันที ่

จะควรใช้สติปัญญาก็เอากันอย่างหนัก	บางคืนนี้ไม่หลับตลอดรุ่งเลย	ความเพียรประเภทนี้เป็นอย่างนั้น	

กลางวันก็ไม่หลับ	ถ้าจะให้หลับต้องบังคับด้วยสมถะความสงบ	ไม่ให้คิดไม่ให้ปรุง	เรื่องปัญญาที่ท�างาน

ระงบัให้หมด	เข้าสู่สมาธิสงบ	อย่างน้ันกพ็อหลับได้	บางทกีไ็ม่หลับ	ดซิู	บงัคบัไว้ให้สงบ	มนักใ็สแจ๋วอยูก่บั 

ความสงบ	ไม่ยอมลงภวังค์หลบั	สงบลงไปแล้วกจิ็ตเป็นสมาธทิ�าไมจะไม่ใสแจ๋วล่ะ	ใสในขัน้สมาธนิะ	สงบก ็

ใสแจ๋ว	กอ็ยูน่ั่นเสียไม่หลับให้	พอขยบัป๊ับกพ็ุง่เลย	พุง่กบังานนะ	น่ัน	วันจะไม่หลับเป็นอย่างน้ัน	วันจะหลับพอให้ 

เข้าจิตสงบแล้วก็หลับไปได้

	 จิตขั้นนี้ต้องบังคับเรื่องหลับเรื่องนอน	 ไม่บังคับไม่ได้	 ที่จะให้มันง่วงเหงาหาวนอนนี่ผมยังระลึก 

ไม่ได้เลยว่า	ผมง่วงเหงาหาวนอนในเวลาสตปัิญญาขัน้น้ีออกท�างาน	ยงัระลึกไม่ได้เลยฟังซิ	กไ็ด้บังคบัให้มนั 

หลับมันนอน	มันเพลินถึงขนาดนั้นนะ	ไม่งั้นเดินจงกรมจนกระทั่งฝ่าเท้าออกร้อนได้ยังไง	เหมือนไฟลนไฟ

เผาเลย	ในเวลาทีเ่ราหยดุน่ี	โถ	บางทต้ีองได้ดวู่าฝ่าเท้าแตกเหรอ	ฟังซิ	เรากไ็ม่ได้เดนิรวดเดนิเรว็อะไรนะ	 

เป็นบางจังหวะของมนั	บางจังหวะกม็เีรว็	ถ้าเรว็แล้วโครมครามเข้าป่าอย่างน้ันจะไปเรว็ได้ยงัไง	เดนิอยูน้ั่น 

ทัง้วันทเีดยีว	ตัง้แต่ฉันเสรจ็แล้วจนกระทัง่ถงึเวลาปัดกวาด	กีช่ัว่โมงดซิู	มนัลืมไปหมด	เวล�า่เวลาเหน็ดเหน่ือย 

เมื่อยล้า	หมุนอยู่เวทีอันนี้ๆ	หัวใจนั่นคือเวที	อันนี้มันชัด	ลืมได้เมื่อไร	ก็เป็นสัจธรรมเอาอะไรมาลืม	คือตา 
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มันไม่เห็นเพราะจิตไม่ออก	ตาก็เลยมัวเลยฝ้าเลยฟางไปเสีย	มีแต่ขาก้าวไป	เดี๋ยวเข้าป่าโน้นเดี๋ยวเข้าป่านี้	 

พอเข้าป่าถอยกลับมาป๊ับ	สักเดีย๋วเข้าป่าอยูน่ั่น	แต่กเ็พลินของมนั	ไม่ได้สนใจกลัวใครจะมาว่าอะไร	หากเป็น 

ของมันอยู่นั้นเพราะจิตไม่ออก	 จิตหมุนอยู่นี่เพราะกิเลสอยู่นี่	 มันก็ฟัดกันอยู่ภายในจิตนี่	 เมื่อจิตไม่ออก 

เสียอย่างเดยีว	ตากฝ้็ากฟ็าง	มองอะไรกไ็ม่เหน็	เดนิกโ็ครมครามเข้าป่าอย่างน้ัน	มนัเดนิเรว็ไม่ได้	ถงึขนาดน้ัน 

ยังออกร้อนฝ่าเท้าเพราะไม่ได้เดินเพียงวันหนึ่งวันเดียว	เดินอยู่นั้นเป็นประจ�า	กลางคืนก็เดินอยู่อย่างนั้น	

ออกจากสมาธิแล้วก็เดินเท่านั้นจนออกร้อนฝ่าเท้า…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๔๔๕–๔๔๖)

เห็นกายดว้ยความจริง

	 ท่านอาจารย์ได้พิจารณากายและเห็นกายครั้งแรกอย่างชัดเจนที่วัดบ้านหนองผือ	นาใน

	 “…เรือ่งสัญญาอารมณ์มนัผิดกบัความจรงิมาก	รูเ้หน็ด้วยความจ�ากบัความจรงิเป็นคนละโลก	ดงัเรา 

เห็นอเมริกาด้วยการวาดภาพ	 กับเห็นประจักษ์ตา	 ย่อมประจักษ์ใจผิดกับการนึกคิดด้วยมโนภาพอยู่มาก	

ดังที่ว่าเห็นกายด้วยความจริงก็เหมือนกัน	นี่ผมเคยเห็นมาแล้ว	ทีแรกก็อาศัยคิดคาดไปเสียก่อน	หมายไป

เสียก่อน	พจิารณาไปคดิคาดไป	พอได้จังหวะจิตก�าหนดตดิป๊ับๆ	เข้าไปในส่วนหน่ึงของร่างกาย	เมือ่ตดิป๊ับ 

ได้ทีแ่ล้วจิตไม่ยอมปล่อย	พอจิตไม่ปล่อยกเ็หน็ชัดเข้าๆ	และเหน็ชดัไปหมดทัว่ร่างกาย	และกระจายเป็นวง

กว้างออกไปเหมือนกระดาษซึม	มันซึมไปหมดทั่วร่างกาย	จนกระทั่งร่างกายตายเน่าพองและแตกสลาย 

กเ็ป็นไปในขณะน้ัน	ให้เราเหน็ให้เราดรู่างกายพงัลงไป	แตกกระจายลงไป	เป่ือยเน่าลงไปให้เหน็อย่างชัดเจน	 

และเป็นไปอย่างรวดเรว็นะ	ปุบปับๆ	ยิง่เกดิความสลดสังเวช	อ๋อ	เหน็อย่างน้ีเหรอเหน็กายน่ะ	เหน็อย่างน้ีเหรอ	 

มนัชัดมากนะ	น่ีเรยีกว่า	ปจฺจกฺขทิฏฺ€	ิรูจ้�าเพาะเหน็จ�าเพาะตน	คอืเหน็ด้วยตนเองจรงิๆ	เหน็เป็นความจรงิ 

ประจักษ์ใจเป็นอย่างน้ี	ผิดกบัเหน็ด้วยความจ�าความคาดหมายอยูม่าก	เมือ่เหน็ชัดเข้าๆ	อันน้ันขาดออกอันน้ี 

หลุดลงไป	โดยทีเ่ราไม่ได้บังคบัให้ก�าหนดให้ท�างานขณะน้ัน	มนัเป็นขึน้มาเองเมือ่ก�าหนดได้ทีแ่ล้ว	เป็นแต่เพยีง 

เอาความรูห้ยัง่ไว้ในจุดเดยีว	จากน้ันกระแสจิตรศัมขีองปัญญาหากกระจายไปเองทัว่ร่างกายของเราทัง้คน

	 ในขณะพจิารณาร่างกายอยูน้ั่น	ปรากฏว่าอวัยวะส่วนน้ันขาดลง	อันน้ีขาดลง	ตกลงไป	ขณะพจิารณา 

เพลินๆ	อยูน้ั่น	มนัไม่มคีวามรูสึ้กว่ากายมนีะ	มนัหายเงยีบไปหมด	ทัง้ๆ	ทีพ่จิารณากายอยูน้ั่นแล	พจิารณา

ไปเรือ่ยจนกระทัง่ลงถงึทีม่นัแล้ว	ส่วนดนิกเ็หน็ได้ชดั	มนัค่อยกระจายไปเป็นดนิ	ส่วนน�า้กซึ็มลงไปในดนิบ้าง	 

เป็นไอขึ้นไปบนอากาศบ้าง	ลม	ไฟก็ไปตามสภาพของมัน	ต่อจากนั้นจิตก็ว่างเปล่าไปหมด

	 ทีเ่หน็กายทแีรกเหน็อย่างชัดเจนเหน็ทีวั่ดบ้านหนองผือ	นาใน	นะ	ขณะทีก่ระดกูก�าลังกระจายกนัอยู	่ 

จิตตะล่อมคอืรวมกระดกูเข้ามา	นอกน้ันมนักระจายไปหมด	มนักลายไปเป็นน�า้กลายไปเป็นดนิไปหมด	น�า้กไ็ป 
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ตามน�้าเหือดแห้งไป	 ส่วนที่เปื่อยง่ายมันก็เป็นดินไปอย่างรวดเร็ว	 ส่วนที่ไม่เปื่อยง่ายเช่นกระดูกมันก็ยัง 

เหลือเรีย่ราดกนัอยู	่ขณะทีจิ่ตเป็นเช่นน้ีมนัท�างานของมนัเองนะ	เหมอืนกบัมนักวาดกระดกูเข้ามาตะล่อม

เข้ามารวมกนัเป็นกอง	แทนทีจ่ะเอาไฟเผามนักลับไม่เผา	มนัหากเป็นของมนัเอง	จิตเกดิวิตกว่า	เอ	ร่างกาย 

ทัง้ร่างน้ีมนักลายเป็นอย่างน้ีเอง	เป็นธาตอุย่างน้ีเอง	มนัร�าพงึมนัสลดสังเวชนะ	ร่างกายตวัเองถกูพจิารณา 

จนเป่ือยปรกัหกัพงัลงไปยงัเหลือแต่เพยีงกระดกูแห้งๆ	ดมูนั	โอ	กระดกูกลายเป็นดนิมนัเป็นได้อย่างน้ีเอง

	 ขณะก�าลังก�าหนดพจิารณาอยูใ่นกองกระดกูน้ัน	ไม่ทราบแผ่นดนิมาจากทีไ่หน	ป๊ึบมาปิดกองกระดกู

อันน้ี	เหมอืนว่ามากลบกองกระดกูทีเ่ราก�าลังก�าหนดพจิารณาอยูน้ั่น	ตอนน้ันแผ่นดนิมาจากทีไ่หนมากลบกนั 

ป๊ึบเดยีว	น่ีกเ็ป็นธรรมเทศนาอันหน่ึง	พอดนิมากลบกองกระดกูป๊ึกเดยีว	กระดกูกองน้ันกก็ลายเป็นดนิไปด้วย 

ในขณะน้ัน	อ๋อ	มนัเป็นดนิอย่างน้ีเอง	จากน้ันจิตกว่็างหมด	ว่างหมดไม่มอีะไรเหลือเลย	จิตเงียบ	โอ้โฮ	ทีจิ่ต 

เงยีบอยูน้ั่นเป็นช่ัวโมงๆ	หมดความส�าคญัมัน่หมายใดๆ	ทัง้ส้ิน	ไม่ทราบอยูสู่งอยูต่�า่	อยูท่ีไ่หน	น่ังอยูห่รอืนอนอยู	่ 

อยูก่ฏุหิรอือยูร่่มไม้หรอือยูท่ีไ่หน	ไม่ส�าคญัทัง้น้ัน	มแีต่ความว่าง	ความรูอ้ย่างละเอียดสุขุม	เป็นความอัศจรรย์ 

กับความรู้อยู่เท่านั้น

	 จนกระทัง่ได้จังหวะแล้ว	จิตกค่็อยขยายตวัออกมาๆ	จนเป็นจิตธรรมดาตามขัน้ภมูขิองจิต	จิตยงัว่าง 

อยูเ่ลย	ก�าหนดดูกฏุหิลังไหน	ดตู้นไม้ใบหญ้าแถวบรเิวณน้ันกไ็ม่เหน็	มนัว่างไปหมด	เพราะอ�านาจแห่งความว่าง 

ภายในสมาธิน้ันมนัยงัไม่จางไป	เน่ืองจากตอนน้ันจิตเรายงัไม่ถงึขัน้ว่างตามภมูจิิตว่างน่ีนะ	ค�าว่าจิตว่างน้ัน 

มนัมาว่างตอนเราพจิารณาข้ันปัญญาแล้วต่างหาก	คนืน้ันเกดิอัศจรรย์ใจอย่างบอกไม่ถกู	ศพัท์ทางโลกกว่็าครึม้	 

อ่ิมเอิบอย่างละเอียดสุขมุ	พดูไม่ออกบอกไม่ถกูตามความจรงิทีเ่ป็น	น่ันแลเหน็ร่างกายเหน็ชดัจรงิๆ	ไม่มสีงสัย	 

ได้เหน็กายประจักษ์จากการภาวนาคนืน้ันแหละ	วันนอกน้ันมากไ็ม่ได้เป็นอย่างน้ันอีก	เหน็กเ็หมอืนกนัแต่มนั 

เปล่ียนสภาพการเหน็ไปเรือ่ยๆ	แต่เรากไ็ม่ได้อาลัยเสียดายว่าอยากให้มนัเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี	มนัเป็นยงัไง 

ก็ให้เห็นให้เป็นไปตามเรื่อง	พิจารณาในวงปัจจุบันไปเรื่อยๆ	ความเห็นก็เห็นไปเรื่อยๆ	จนกระทั่งกายหมด

ความหมาย	หมดความจ�าเป็น	เมือ่จิตรูเ้ท่าทนัหมดแล้ว	และกลายเป็นอากาศธาต	ุว่างเปล่าไปหมด	จิตกว่็าง 

จะว่าไง	 มันรู้เท่ากายด้วยและก็ว่างไปด้วย	 การพิจารณาเราไม่สงสัยเพราะเป็นกับเจ้าของเองอย่าง

ชัดเจน…”

	(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๔๓–๔๕)
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	 “…จิตในขัน้สมาธหิรอืจิตธรรมดาย่อมจะมคีวามรกัชอบเป็นพืน้ฐานอยูภ่ายในจิตใจในอารมณ์ทีเ่ป็น 

วิสภาค	เฉพาะอย่างยิง่กร็ปูขนัธ์	จึงต้องได้พจิารณารปูขนัธ์อันเป็นส่ิงส�าคญั	ให้เป็นคูป่รบักนักบัความรกัสวย 

รักงาม…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๔๖๑)

	 “…อสุภะอสุภงัปฏกิลูโสโครกน้ีเป็นยาระงบัดบัราคะตณัหา	ความฟุง้เฟ้อเห่อเหมิ	ความฟุง้ซ่านร�าคาญ 

เกีย่วกบัโลกสงสารได้เป็นอย่างด	ียาขนานน้ีเหมาะสมกบัโรคประเภททีม่นัหยาบโลน	ชอบว่ิงเต้นเผ่นกระโดด 

เข้าบ้านเข้าเมอืง	เข้ารปูน้ันเข้าเสียงน้ี	เข้าสถานทีน่ั่นสถานทีน่ี่อยูไ่ม่หยดุไม่ถอย	ยิง่กว่าสนัุขคะนองในฤดหูมา 

เป็นบ้า	เพราะความเหน็ว่าเป็นของสวยของงาม	เหน็ว่าเป็นของทีน่่ารืน่เรงิบันเทงิ	เหน็ว่าเป็นสิง่ทีน่่าชมชอบ 

น่ารักใคร่ชอบใจน่าเพลิดเพลิน	 ราวกับจะไม่มีป่าช้าอยู่ในส่ิงน้ันๆ	 ในสถานที่น้ันๆ	 และกับตัวเองเลย	 

เพราะฉะนั้นจึงต้องเหยียบเบรกห้ามล้อและย้อนจติเข้ามาพิจารณาอสภุะอสภุังในกายเรากายเขาเพื่อแก้

โรคร้ายชนิดนี้

	 การพจิารณาอสุภะคอืความไม่สวยงามภายในร่างกายเราหรอืร่างกายเขาเป็นส�าคญัมาก	ให้เหน็เป็น

ส่ิงทีน่่าเบ่ือหน่ายคลายความก�าหนัดยนิดคีวามรกัใคร่ทัง้หลาย	น้ันเป็นความถกูต้องส�าหรบัแก้ราคะตณัหา	 

เป็นความเหมาะสมส�าหรับผู้จะบรรเทาและแก้กิเลสประเภทท�าคนให้เป็นบ้าสดๆ	 ร้อนๆ	 ไปโดยล�าดับ	 

ย่อมพิจารณาได้ทั้งข้างในข้างนอกไม่ขัดกัน…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๓๐๙–๓๑๐)

	 “…พระพทุธเจ้าจึงสอนให้มปีรยิตั	ิ	คอืแบบแปลนแผนผัง		เอ้า		จ�าให้แม่นย�า	วิธกีารท่านสอนว่าอย่างไร	 

จ�าวิธกีารเอาไว้	ปฏบัิตดิ�าเนินตามวิธกีารน้ัน	อย่าโยก	อย่าคลอน		อย่าเอนอย่าเอียง		อย่าให้ส่ิงหน่ึงส่ิงใด 

ซ่ึงเป็นของจอมปลอมเข้ามาแทรกแซงจิตใจ	ดงัทีก่ล่าวเมือ่สักครูน้ี่ว่า	โอวาทของกเิลสมนัแทรกเรว็	เป็นกบั 

ตายให้มอบไว้กบัสวากขาตธรรมทีท่่านสอนไว้น้ัน	ด�าเนินไป	ดงัทีท่่านสอนเบือ้งต้นว่า	เกสา โลมา นขา ทนตฺา  

ตโจ	 น้ีธรรมขั้นเอกในการที่จะบุกเบิกเพิกถอนส่ิงจอมปลอมทั้งหลายซ่ึงปกคลุมหุ้มห่ออยู่ภายในอาการ 

ทัง้ห้าและอวัยวะทัง้หมดน้ีได้เป็นอย่างดแีละดเียีย่ม	น่ีให้จ�าตรงน้ีเอาไว้	แล้วพจิารณาตามหลักทีพ่ระพทุธเจ้า 

ทรงสอนอันเป็นหลักความจริง

	 กเิลสมนัปักเสียบ	มนัเสกสรรป้ันยอเอาไว้ฝังใจเราจนเชือ่มนัอย่างตดิใจน้ันกค็อืว่า	ส่ิงเหล่าน้ีมนัสวย 

มนังามไปทัง้น้ัน	มนัหาอันไหนงาม	เอาหลักความจรงิไปจับซิ	ระหว่างกเิลสกบัธรรมจะรูก้นัอย่างชัดๆ	เกสา  

ผมแต่ละเส้นๆ	น้ันหรอืงาม	แม้แต่เดก็กร็ู	้ผมเท่าน้ันเอาอะไรมางาม	ทีเ่กดิทีอ่ยูข่องผมน้ันงามทีไ่หน	กเ็กดิ 
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จากเน้ือจากหนังจากบพุโพโลหติซ่ึงคลุกเคล้ากนัอยูใ่นเน้ือในหนังน้ัน	ผมกเ็กดิข้ึนจากทีน่ั่น	ขนกเ็กดิจากทีน่ั่น	 

เล็บก็เกิดขึ้นจากสิ่งสกปรกโสมม	แล้วจะเอาความสะอาด	ความสวยงาม	ความจีรังถาวร	ความยั่งยืน	

ความไม่ล้มไม่ตาย	ไม่พลัดไม่พรากไม่จาก	ไม่เป็น	อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไปได้อย่างไร

	 น่ีละการปฏบัิตติามหลักธรรมของพระพทุธเจ้าทีว่่าสวากขาตธรรม	ก�าหนดไว้ให้ดใีห้แม่นย�า	เดนิตามน้ี	 

พจิารณาแล้วพจิารณาเล่า	ซ�า้ๆ	ซากๆ	อย่าก�าหนดสถานที	่กาลเวล�า่เวลา	ตลอดถงึเทีย่ว	กีเ่ทีย่วกีต่ลบทบทวน

ไม่ต้อง	พิจารณาลงไป	เอานี้เป็นที่ท�างาน	ท�าอยู่ที่นี่ไม่ไปท�าที่ไหน	แม้จะไปเรื่องอื่นก็ให้ท�าแบบเดียวกันนี้	 

เกสา โลมา นขา ทนฺตา	งามที่ตรงไหน	ค�าว่างามนั้นได้มาจากไหน	มีแต่ลมๆ	แล้งๆ	ไม่มีความจริง	ถ้าว่า 

ไม่งามแล้วเตม็ตวั	น่ัน	เหน็กนัอย่างชัดเจน	ตโจ	หนังผิวบางๆ	ทีหุ่ม้ห่อหลอกบรุษุตาฟางไว้ทัง้น้ัน	อย่างพวก 

เราๆ	ท่านๆ	เช่ือกนัอย่างจม	ความจรงิแล้วไม่มอีะไร	แม้แต่ผิวหนังน้ันกเ็ตม็ไปด้วยขี	้ขีเ้หงือ่ขีไ้คลเตม็ไปหมด	 

เยิม้ออกมาจากภายในซ่ึงเป็นกองแห่งความปฏกิลูโสโครกซึมซาบออกมา	รัว่ไหลออกมา	ต้องชะต้องล้าง	

ไม่ชะไม่ล้างไม่ได้	ส่งกล่ินฟุง้เข้ามาหาตวัเองน้ีละก่อนอ่ืน	ถ้าตัง้ใจจะดคูวามจรงิมนักเ็หน็	รูท้ัง้กล่ิน	เหน็ทัง้ 

ตวัจรงิของมนั	ซาบซ้ึงด้วยปัญญาทกุส่ิงทกุอย่างตามความจรงิของมนัทีป่ระกาศหรอืแสดงออกมาให้เหน็

ชัดเจนอยู่ตลอดเวลา	นี่ละการปฏิบัติ…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๒๓๒–๒๓๓)

	 “…น่ีเราพดูถงึเรือ่งปรยิตั	ิพอได้เรยีนแล้วแยกมาเป็นภาคปฏบิตั	ิไม่เพยีงแต่	ตโจ	เท่าน้ัน	เมือ่เข้าไป 

ถึงนี้แล้ว	อวัยวะน้อยใหญ่ในสกลกายนี้มันจะตลอดทั่วถึงไปหมด	เป็นสภาพเหมือนกัน	ถ้าว่า	อนิจฺจํ ทุกฺขํ  

อนตฺตา เต็มหมดตวัน้ี	ถ้าว่าอสภุะอสุภงั	ตรงไหนมนัสะอาดพอทีจ่ะไว้วางใจได้มไีหม	มนัไม่ม	ีเตม็หมดตวั	

แต่กิเลสมันบอกว่าดี	ว่าสวยว่างาม	มันเอาลมๆ	แล้งๆ	มาหลอกเราก็เชื่อมัน	มันไม่มีความจริงอะไรเลย	

เรายงัเช่ือมนัจนกระทัง่ป่านน้ี	เอาธรรมพระพทุธเจ้าจับเข้าไปซิ	จับเข้าไป	จับเข้าไปตรงไหนไม่หยดุไม่ถอย

แล้วกพ็งัๆ	เมือ่ความจอมปลอมน้ันพงัแล้ว	อยูส่บายเพราะมแีต่ความจรงิล้วนๆ	อยูด้่วยกนัสบายไปหมด…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๒๒๑–๒๒๒)

	 “…รปูกม็อียูต่ามสภาพของมนั	กร็ูอ้ยูแ่ล้วว่ารปูน้ีคอืธาต	ุ๔	แน่ะ	ดนิ	น�า้	เป็นส�าคญั	ทีเ่ด่นเพราะเป็น 

ธาตทุีห่ยาบ	ก้อนร่างกายของเราน้ีมนักก้็อนดนิเหนียวน่ันเอง	ฉาบทาด้วยน�า้ช้ืนๆ	แฉะๆ	อยูใ่นตวัของเรา	 

ไม่ผิดอะไรกบัข้ีตมข้ีโคลนทีเ่ปียกแฉะและข้นๆ	อะไรเลยแหละ	ความร้อนเรากเ็หน็อยูแ่ล้ว	ไฟ	ตืน่มนัอะไร	 

ไฟในร่างกายน้ีกเ็ป็นอันเดยีวกนั	ลม	กล็มหายใจ	หายใจเข้าหายใจออก	ตืน่อะไรลม	ลมน้ันหรอืเป็นคน	ลมทัว่โลก 

ทัว่ดนิแดนไม่เหน็เป็นคน	ท�าไมลมในจมกูเป็นคนได้	ถ้าไม่ถกูหลอกเอาเสียอย่างเป่ือย	น่ัน	ถามตวัเองบ้างซิ	 

กิเลสอยู่กับตัวเองต้องถามตัวเอง	 สติปัญญาซ่ึงเป็นเรื่องของอรรถของธรรมอยู่กับตัวเองค้นขึ้นมาใช	้ 

ค้นขึ้นมา	ท�าลายมัน	สิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้
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	 ดูให้เห็นชัดธาตุ	๔	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	มีเท่านั้น	มีความวิเศษวิโสอะไร	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	เหยียบย�่าไปมา 

ก็มีแต่ดิน	แต่น�้า	แต่ลม	แต่ไฟ	ทั้งนั้น	อยู่ในตัวของเรานี้ก็ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้	มันให้ความ 

วิเศษวิโสอะไรต่อเราบ้าง	อันดิน	น�้า	ลม	ไฟ	นี้	ท�าไมจึงไปเสกสรรปั้นยอเอานักหนา	เสกสรรเท่าไรยิ่งพัน

เข้าไปๆ	เหมือนลิงทอดแหนี่	เอ้า	คลี่คลายออกด้วยสติปัญญามีเท่าไร	ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะ

ที่เปิดเผย	เป็นธรรมะที่เป็นความจริง	องอาจกล้าหาญมาก	น�ามาใช้แก้กิเลสให้หมอบราบไปหมด	ไม่ให้

มันเหลือ	สิ่งจอมปลอมทั้งหลายหมดไปแล้ว	ยังเหลือแต่ความจริงล้วนๆ	อยู่แสนสบาย	ไม่มีอะไรมากวน

ใจแหละ	ที่เรียกว่า	ขันธ์ล้วนๆ	คืออย่างนี้แหละ	มีแต่ขันธ์	รูปขันธ์ก็เป็นขันธ์ล้วนๆ	เสีย	ไม่มีกิเลสตัวใด

เข้าไปแทรก	ถึงจะมีก�าลังวังชาก็เป็นก�าลังวังชาของธาตุของขันธ์	 ไม่ใช่เป็นก�าลังวังชาของอ�านาจกิเลส

ราคะตัณหาอะไร…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๒๒๒–๒๒๓)

	 “…ราคะตณัหาเป็นเครือ่งเขย่าก่อกวนให้ดิน้รนกวัดแกว่ง	ดิน้รนกระวนกระวาย	น่ันละตวัมนัดิน้ทีสุ่ด 

คอืตวัน้ี	เมือ่ฆ่าสาเหตตุวัพาให้ดิน้เสียแล้วอะไรจะมาดิน้	คนดิน้ตาย	มคีวามสุขไหม	คนไม่ดิน้ต่างหากมคีวามสุข	 

น้ีตณัหาราคะพาดิน้ล้มดิน้ตายอยูท่ัง้วันทัง้คนืยนืเดนิน่ังนอน	ทกุเพศทกุวัย	มนัมคีวามสุขเหรอ	ความไม่ดิน้ 

ต่างหาก	ความสลัดปัดทิ้งสิ่งที่พาให้ดิ้นทั้งหลายนี้ออกเสียจากใจ	ใจไม่ดีดใจไม่ดิ้น	 ใจอยู่ด้วยความสงบ

ร่มเยน็ต่างหาก	เป็นใจทีท่รงความสุขไว้	เป็นผู้หาความสุขได้	น่ีละปรารถนาส่ิงน้ีเจอ	เพราะเป็นความจรงิ	 

ถ้าเป็นความจอมปลอม	ปรารถนาเท่าไรก็ไม่เจอ	ท่านจึงว่าเป็นทุกข์ๆ	เรื่อย	ยมฺปิจฺฉํ น ลภติ ตมฺปิ ทุกฺขํ  

ทุกฺขํ	เรื่อย	ไม่มีค�าว่า	สุขํๆ…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๒๒๔)

 และอีกตอนหนึ่งท่านเทศน์ว่า

	 “…ปัญญาน้ีมหีลายข้ัน	ตัง้แต่ข้ันอสุภะอสุภงัไปโดยล�าดบัจนกระทัง่ถงึ	อนิจฺจํ ทุกฺข ํอนตฺตา	ทัง้ส่วน 

หยาบส่วนกลางส่วนละเอียด	ปัญญาจะเดนิตลอดทัว่ถงึไปหมด	เช่น	ขนัธ์หยาบ	ปัญญากจ็ะพจิารณาทาง

ด้านอสุภะเป็นส่วนมาก	ขันธ์หยาบคอือะไร	รปูขนัธ์ทีเ่หน็ว่าเป็นของสวยงามน่ารกัใคร่ชอบใจน่าก�าหนัดยนิด	ี 

นี่เป็นความส�าคัญของกิเลสที่เสี้ยมสอนมาแต่กาลไหนๆ	ท�าสัตว์โลกให้ตื่นให้หลงอยู่ไม่มีวันอิ่มพอ	ไม่มีวัน

เห็นโทษของมัน	ปัญญาจึงต้องสอดแทรกเข้าไปตรงนั้น	แก้ความที่ว่าสวยงาม	มันสวยงามยังไง	ดูให้เห็น	

หาความสวยงามให้เห็น	ถ้ามีจริงๆ	มันจะเห็นมันจะพบในสิ่งนั้น

	 แต่เวลาพจิารณาเข้าไปทีไ่หนๆ	ทีว่่าสวยงาม	ไม่มปีรากฏ	มแีต่อสุภะอสุภงัเตม็เน้ือเตม็ตวั	ท�าไมจะทน 

ต่อความจริงได้	ต้องยอมรับว่าหาความสวยงามไม่มีในสกลกายนี้	มีแต่ความอสุภะอสุภังเต็มเนื้อเต็มตัว

ของเรา	ทั้งเป็นทั้งตายเป็นอสุภะอยู่ด้วยกันทั้งนั้น	นี่คือหลักของปัญญา	พิจารณาคลี่คลายในขั้นหยาบ 

คอืรปูขนัธ์	ส่วนมากพจิารณาเรือ่งอสุภะอสุภงั	จากน้ันกแ็ปรสภาพลงไปเป็น	อนจฺิจํ ทุกฺข	ํเป็นยงัไง	บบีบังคบั 
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ขนาดไหน	ดเูอากร็ู	้อนตฺตา	เป็นสาระส�าคญัควรจะถอืว่าเป็นเราเป็นของเราได้ทีไ่หน	ทัง้รปูกายของเราน่ี	 

ทั้งเวทนา	ทั้งสัญญา	ทั้งสังขาร	ทั้งวิญญาณ	อาการเหล่านี้

	 เมือ่เล่ือนจากรปูขันธ์น้ีไปแล้วมกัจะพจิารณาเป็นไตรลักษณ์	ไม่ย้อนหรอืไม่พจิารณาเป็นอสุภะ	เพราะ 

ส่ิงเหล่าน้ันไม่เกีย่วกบัเรือ่งสุภะ	อสุภะ	ซ่ึงมเีฉพาะเรือ่งของกายน้ีเท่าน้ัน	ทีส่�าคญัมัน่หมายไปต่างๆ	จึงต้อง 

แก้ความส�าคญัมัน่หมายว่าเป็นของสวยของงามน้ัน	ด้วยการพจิารณาอสุภะอสุภงั	พอข้ันน้ีสมบูรณ์ภายใน

จิตใจ	 คือประจักษ์กับปัญญาอย่างชัดเจนแล้ว	 ย่อมปล่อยวางทั้งสุภะคือความส�าคัญว่าสวยว่างามด้วย	 

ทัง้อสุภะทีส่�าคญัว่าไม่สวยไม่งามด้วย	ไม่สนใจไม่ยดึในเงือ่นใดเงือ่นหน่ึง	พอตวัในการพจิารณาแล้วผ่านไป 

ในท่ามกลางแห่งความพอดขีองตวัเอง	น่ัน	ท่านเรยีกว่า	ปัญญา	ผ่านไปน้ันแล้วไปพจิารณาอะไร	กเ็วทนา	 

สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	น่ันขันธ์ละเอียด	คอื	เวทนาขนัธ์	สัญญาขนัธ์	สังขารขันธ์	วิญญาณขนัธ์	เรยีกว่า	 

นามขันธ์

	 นามขนัธ์น่ีพจิารณาด้วยไตรลักษณ์	คอื	อนิจฺจํ กต็าม ทกุขฺ ํกต็าม อนตฺตา	กต็าม	ขอให้มคีวามถนัด 

ชัดภายในจิตใจ	ถนัดใจ	แน่ใจ	ในอาการใด	ชอบใน	อนจฺิจํ กด็ ีใน ทกุขฺ ํกด็ ีใน อนตฺตา	กด็	ีพจิารณาอันน้ัน 

ส่วนใดส่วนหน่ึงได้	หากว่ิงถงึกนัหมดเพราะธรรมเหล่าน้ีเกีย่วโยงกนั	น่ีเรยีกว่าปัญญา	หยัง่ทราบตามความ 

เป็นจรงิในสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ี	แล้วย่อมปล่อยวางเช่นเดยีวกนักบัรปู	คอืรปูกายของเราน้ี	แล้วกเ็วทนา	สัญญา	 

สังขาร	วิญญาณ	ทัง้ห้าน้ีเป็นอาการอันหน่ึงของจิตเท่าน้ัน	ไม่ใช่จิต	นักภาวนาจะทราบเองโดยไม่ต้องสงสัย	 

ยิง่ถงึขัน้พจิารณาทางด้านปัญญาด้วยแล้ว	ทราบได้อย่างชัดเจน	ว่ารปูน้ีคอือะไร	ไม่สงสัย	เวทนา	สัญญา	

สังขาร	วิญญาณ	แต่ละอย่างๆ	เป็นธรรมชาตขิองมนั	เป็นอาการของจิตแต่ละอย่างๆ	เท่าน้ัน	หาความเป็นจิต 

มทีีไ่หนไม่	น่ีทราบได้อย่างชัดเจนและปล่อยวางได้ตามเป็นจรงิ	ลงได้ตามเป็นจรงิของมนั	น่ีแหละหลักของ

การพิจารณาทางด้านปัญญา	ท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติ	รู้ต้องรู้อย่างนี้	จึงรู้จริงเห็นจริง	รู้อย่างนี้พิจารณา

อย่างนี้	เรียกว่าพิจารณาอริยสัจ

	 การทีก่ล่าวมาทัง้หมดน้ีเป็นอะไร	เป็นการพจิารณาอรยิสัจทัง้น้ัน	อสุภะอสุภงั	คอือะไร	สมทุยัมนัว่า 

สวยว่างาม	น่ัน	อสุภะ	ความไม่สวยไม่งามคอืมรรคน่ัน	สับกนัเข้าไป	ฟันกนัเข้าไป	เอาให้แหลกแตกกระจาย 

ลงไป	หาความสวยงามกไ็ม่ได้	หาความไม่สวยไม่งามกไ็ม่ได้	มนัเป็นสภาพแห่งธาตอัุนหน่ึงหรอืดนิน�า้ลมไฟ 

เท่านั้น	หาความสวยที่ไหนได้ในดินในน�้าในลมในไฟ	นี่จึงเรียกว่าอริยสัจ	นี่ละการพิจารณา

	 ตะกีไ้ด้พดูแล้วว่า	หลักพทุธศาสนาคอืหลักอรยิสัจเป็นเครือ่งยนืยนั	การพจิารณากต้็องพจิารณาตาม 

หลักอริยสัจน้ีให้เห็นตามความเป็นจริง	 ในรูปก็พิจารณาอย่างน้ี	 น่ีก็เรียกว่าพิจารณาอริยสัจเหมือนกัน

อันหนึ่ง	และเวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา	ไม่เป็นอริยสัจแล้วจะเป็นอะไรไป	

พจิารณาให้เหน็ชดัตามความเป็นจรงิ	และถอนตวัออกมาจากน้ัน	เรยีกว่าปล่อยวางลงตามสภาพแห่งความ 

เป็นจริงของมัน	เมื่อปล่อยวางลงไปแล้ว	จิตก็เด่นละซิ…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๓๒๕–๓๒๗)
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ผลจากการพิจารณาอสุภะ

	 “…ตอนอสุภะน่ีส�าคัญอยู่มากนะ	 ส�าคัญมากจริงๆ	 พิจารณาอสุภะน่ีมันคล่องแคล่วแกล้วกล้า	 

มองดอูะไรทะลุไปหมด	ไม่ว่าจะหญงิจะชาย	จะหนุ่มจะสาวขนาดไหน	เอ้า	พดูให้เตม็ตามความจรงิทีจิ่ตมนั 

กล้าหาญน่ะ	(ต้องขออภยัด้วยถ้าพดูตามความจรงิน้ีมนัเกดิผิดไป	และขออภยัทกุๆ	เพศด้วยทีเ่กีย่วโยงกนั)	 

ไม่ต้องให้มผู้ีหญงิเฒ่าๆ	แก่ๆ	ละ	ให้มแีต่หญงิสาวๆ	เตม็อยูใ่นชมุนุมน้ันน่ะ	เราสามารถจะเดนิบกุเข้าไปในทีน่ั่น 

ได้โดยไม่ให้มีราคะตัณหาอันใดแสดงขึ้นมาได้เลย	นั่น	ความอาจหาญของจิตเพราะอสุภะ

	 มองดคูนมแีต่หนังห่อกระดกู	มแีต่เน้ือแต่หนังแดงโร่ไปหมด	มนัเหน็ความสวยความงามทีไ่หน	เพราะ 

อ�านาจของอสภุะมนัแรง	มองดรูปูไหนมนักเ็ป็นแบบน้ันหมด	แล้วมนัจะเอาความสวยงามมาจากไหนพอให้ 

ก�าหนัดยนิดี	เพราะฉะน้ัน	มนัจึงกล้าเดนิบกุ	เอ้า	ผู้หญงิสาวๆ	สวยๆ	น้ันแหละ	(ต้องขออภยัไปเรือ่ยๆ	จนเรือ่ง

บ้าของป่าจะยุติลง)	บุกไปได้อย่างสบายเลยถึงคราวมันกล้า	เพราะเชื่อก�าลังของตัวเอง	แต่ความกล้านี้ 

ก็ไม่ถูกกับจุดที่จิตอิ่มตัวในขั้นกามราคะ	จึงได้ต�าหนิตัวเองเมื่อจิตผ่านไปแล้ว	ความกล้านี้มันก็บ้าอันหนึ่ง

เหมอืนกนั	แต่ตอนทีด่�าเนินกเ็รยีกว่าถกูในการด�าเนิน	เพราะต้องด�าเนินอย่างน้ัน	เหมอืนการต�าหนิอาหาร

ในเวลาอิ่มแล้วนั่นแล	จะผิดหรือถูกก็เข้าในท�านองนี้

	 การพจิารณาอสุภะอสุภงัพจิารณาไปจนกระทัง่ว่าราคะน้ีไม่ปรากฏเลย	ค่อยหมดไปๆ	และหมดไป 

เอาเฉยๆ	ไม่ได้บอกเหตบุอกผล	บอกกาลบอกเวลา	บอกสถานที	่บอกความแน่ใจเลยว่าราคะความก�าหนัด 

ยินดีในรูปหญิงรูปชายนี้ได้หมดไปแล้วตั้งแต่ขณะนั้นเวลานั้นสถานที่นั้น	ไม่บอก	จึงต้องมาวินิจฉัยกันอีก	 

ความหมดไปๆ	เฉยๆ	น้ี	ไม่เอา	คอืจิตมนัไม่ยอมรบั	ถ้าหมดตรงไหนกต้็องบอกว่าหมด	ให้รูชั้ดว่าหมดเพราะ

เหตุนั้น	หมดในขณะนั้น	หมดในสถานที่นั้น	ต้องบอกเป็นขณะให้รู้ซิ	ฉะนั้นจิตต้องย้อนกลับมาพิจารณา 

หาอุบายวิธต่ีางๆ	เพือ่แก้ไขกนัอีก	เมือ่หมดจรงิๆ	มนัท�าไมไม่ปรากฏชดัว่าหมดไปในขณะน้ันขณะน้ีนะ	พอมอง 

เหน็รปู	มนัทะลุไปเลย	เป็นเน้ือเป็นกระดกูไปหมด	ในร่างกายน่ัน	ไม่เป็นหญงิสวยหญงิงาม	คนสวยคนงามเลย	 

เพราะอ�านาจของอสุภะมกี�าลังแรง	เหน็เป็นกองกระดกูไปหมด	มนัจะเอาอะไรไปก�าหนัดยนิดเีล่าในเวลา

จิตเป็นเช่นนั้น

	 ทน้ีีกห็าอุบายพลิกใหม่ว่าราคะน้ีมนัส้ินไปจนไม่มอีะไรเหลือน้ันมนัส้ินในขณะใด	ด้วยอุบายใด	ท�าไม 

ไม่แสดงบอกให้ชดัเจน	จึงพจิารณาพลิกใหม่	คราวน้ีเอาสุภะเข้ามาบังคบัพลิกอันทีว่่าอสุภะทีม่แีต่ร่างกระดกู 

นั้นออก	 เอาหนังหุ้มห่อให้สวยให้งาม	นี่เราบังคับนะ	 ไม่งั้นมันทะลุไปทางอสุภะทันทีเพราะมันช�านาญนี ่

จึงบังคบัให้หนังหุม้กระดกูให้สวยให้งาม	แล้วน�าเข้ามาตดิแนบกบัตวัเอง	น่ีวิธกีารพจิารณาของเรา	เดนิจงกรม 

กใ็ห้ความสวยความงามรปูอันน้ันน่ะตดิแนบกบัตวั	ตดิกบัตวัไปมาอยูอ่ย่างน้ัน	เอ้า	มนัจะกนิเวลานานสักเท่าไร	 

หากยังมีอยู่มันจะต้องแสดงขึ้นมา	หากไม่มีก็ให้รู้ว่าไม่มี
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 เอาวิธีการน้ีมาปฏบิตัไิด้	๔	วันเตม็ๆ	ทีม่นัไม่แสดงความก�าหนัดยนิดขีึน้มาเลย	ทัง้ๆ	ทีร่ปูน้ีสวยงาม

ทีสุ่ด	มนักไ็ม่แสดง	มนัคอยแต่จะหยัง่เข้าหนังห่อกระดกู	แต่เราบังคบัไว้ให้จิตอยูท่ีผิ่วหนังน่ี	พอถงึคนืที	่๔	 

น�า้ตาร่วงออกมา	บอกว่ายอมแล้ว	ไม่เอา	คอืมนัไม่ยนิดนีะ	มนับอกว่ายอมแล้ว	ด้านทดสอบกว่็ายอมอะไร	 

ถ้ายอมว่าสิน้กใ็ห้รูว่้าสิน้ซิ	ยอมอย่างน้ีไม่เอา	ยอมชนิดน้ียอมมเีล่ห์เหล่ียมเราไม่เอา	ก�าหนดไปก�าหนดทกุแง่ 

ทกุมมุนะ	แง่ไหนมมุใดทีม่นัจะเกดิความก�าหนัดยนิด	ีเพือ่จะรูว่้าความก�าหนัดยนิดน้ีีมนัจะข้ึนขณะใด	เราจะ 

จับเอาตวัแสดงออกมาน้ันเป็นเครือ่งพจิารณาถอดถอนต่อไป	พอดกึเข้าไปๆ	ก�าหนดเข้าไปๆ	แต่ไม่ก�าหนด

พจิารณาอสุภะตอนน้ัน	พจิารณาแต่สุภะอย่างเดยีวเท่าน้ัน	๔	วันเตม็ๆ	เพราะจะหาอุบายทดสอบหาความจรงิ 

มันให้ได้

	 พอสัก	๓-๔	ทุ่ม	ล่วงไปแล้ว	ในคืนที่	๔	มันก็มีลักษณะยุบยับเป็นลักษณะเหมือนจะก�าหนัดในรูป 

สวยๆ	งามๆ	ทีเ่ราก�าหนดตดิแนบกบัตวัเป็นประจ�าในระยะน้ัน	มนัมลัีกษณะยบุยบัชอบกล	สตทินันะเพราะ 

สติมอียูต่ลอดเวลาน่ี	พอมอีาการยบุยบั	กก็�าหนดเสรมิขึน้เรือ่ยๆ	น่ัน	มนัมลัีกษณะยบุยบั	เหน็ไหม	จับเจ้าตัวโจร 

หลบซ่อนได้แล้วทีน่ี่	น่ันเหน็ไหม	มนัส้ินยงัไง	ถ้าส้ินท�าไมจึงต้องเป็นอย่างน้ี	ก�าหนดข้ึนๆ	คอื	ค�าว่ายบุยบัน้ัน 

เป็นแต่เพยีงอาการของจิตแสดงเพยีงเล็กน้อยเท่าน้ัน	ไม่ได้ท�าอวัยวะให้ไหวนะ	มนัเป็นอยูภ่ายในจิต	พอเสรมิ 

เข้าๆ	มันก็แสดงอาการยุบยับๆ	ให้เป็นที่แน่ใจว่า	เอ้อ	นี่มันยังไม่หมด	เมื่อยังไม่หมดจะปฏิบัติยังไง

	 ทีน่ี่ต้องปฏบัิตด้ิวยอุบายใหม่โดยวิธสัีบเปล่ียนกนั	ทัง้น้ีเพราะทางไม่เคยเดนิ	ส่ิงไม่เคยรู	้จึงล�าบากต่อ 

การปฏบัิตอิยูม่าก	พอเราก�าหนดไปทางอสุภะน้ี	สุภะมนัดบัพรบึเดยีวนะ	มนัดบัเรว็ทีสุ่ดเพราะความช�านาญ

ทางอสุภะมาแล้ว	พอก�าหนดอสุภะ	มนัเป็นกองกระดกูไปหมดทนัท	ีต้องก�าหนดสุภะความสวยงามข้ึนมา

แทนที	่สับเปล่ียนกนัอยูน้ั่น	น่ีกเ็ป็นเวลานานเพราะหนทางไม่เคยเดนิ	มนัไม่เข้าใจ	กต้็องทดสอบด้วยวิธต่ีางๆ	 

จนเป็นที่แน่ใจจึงจะตัดสินใจลงทางใดทางหนึ่งได้

	 ทน้ีีวาระสุดท้ายนะ	เวลาจะได้ความจรงิ	กน่ั็งก�าหนดอสุภะไว้ตรงหน้า	จิตก�าหนดอสุภะไว้ให้ตัง้อยู ่

อย่างน้ัน	ไม่ให้เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงเป็นอย่างหน่ึงอย่างใด	คอืตัง้ให้คงทีข่องมนัอยูน้ั่นละ	จะเป็นหนังห่อ

กระดกูหรอืว่าหนังออกหมดเหลือแต่กองกระดกูกใ็ห้มนัรูอ้ยูต่รงหน้าน้ัน	แล้วจิตเพ่งดดู้วยความมสีตจิดจ่อ 

อยากรูอ้ยากเหน็ความจรงิจากอสุภะน้ันว่า	เอ้า	มนัจะไปไหนมาไหน	กองอสุภะกองน้ีจะเคลือ่นหรอืเปล่ียน 

ตวัไปไหนมาไหน	คอืเพ่งยงัไงมนักอ็ยูอ่ย่างน้ันละ	เพราะความช�านาญของจิต	ไม่ให้ท�าลายมนักไ็ม่ท�า	เราบังคบั 

ไม่ให้มนัท�าลาย	ถ้าก�าหนดท�าลาย	มนักท็�าลายให้พงัทลายไปในทนัทนีะเพราะความเรว็ของปัญญา	แต่น่ีเรา 

ไม่ให้ท�าลาย	ให้ตั้งอยู่ตรงหน้านั้นเพื่อการฝึกซ้อมทดสอบกันหาความจริงอันเป็นที่แน่ใจ

	 พอก�าหนดเข้าไปๆ	อสุภะทีต่ัง้อยูต่รงหน้าน้ันมนัถกูจิตกลืนเข้ามาๆ	อมเข้ามาๆ	หาจิตน้ี	สุดท้ายเลยรู ้

เหน็ว่าเป็นจิตเสียเองเป็นตวัอสุภะน้ันน่ะ	จิตตวัไปก�าหนดว่าอสุภะน้ันน่ะมนักลืนเข้ามาๆ	เลยมาเป็นตวัจิต 

เสียเองไปเป็นสุภะ	และอสุภะหลอกตัวเอง	จิตก็ปล่อยผลัวะทันที	ปล่อยอสุภะข้างนอก	ว่าเข้าใจแล้วที่นี่	 
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เพราะมนัขาดจากกนัมนัต้องอย่างน้ีซิ	น่ีมนัเป็นเรือ่งของจิตต่างหากไปวาดภาพหลอกตวัเอง	ตืน่เงาตัวเอง	 

อันน้ันเขาไม่ใช่ราคะ	อันน้ันไม่ใช่โทสะ	ไม่ใช่โมหะ	ตวัจิตน้ีต่างหากเป็นตวัราคะ	โทสะ	โมหะ	ทน้ีีพอจิตรูเ้รือ่งน้ี 

ชัดเจนแล้ว	จิตก็ถอนตัวจากอันนั้นมาสู่ภายใน	พอจิตแย็บออกไปมันก็รู้ว่าตัวนี้ออกไปแสดงต่างหาก	ทีนี้

ภาพอสุภะนั้นมันก็เลยมาปรากฏอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะ

	 ก�าหนดอยู่ภายในพิจารณาอยู่ภายในจิต	 ทีน้ีมันไม่เป็นความก�าหนัดอย่างน้ันน่ะซิ	 มันผิดกันมาก	

เรือ่งความก�าหนัดแบบโลกๆ	มนัหมดไปแล้ว	มนัเข้าใจชัดว่ามนัต้องขาดจากกนัอย่างน้ี	คอืมนัตดัสินกนัแล้ว	 

เข้าใจแล้ว	ทน้ีีกม็าเป็นภาพปรากฏอยูภ่ายใน	จิตกก็�าหนดอยูภ่ายในน้ัน	พอก�าหนดอยูภ่ายใน	มนักท็ราบชัด 

อีกว่าภาพภายในน้ีกเ็กดิจากจิต	มนัดบัมนักด็บัไปทีน่ี่	มนัไม่ดบัไปทีไ่หน	พอก�าหนดข้ึนมนัดบัไป	พอก�าหนด

ไม่นานมนักด็บัไป	ต่อไปมนักเ็หมอืนฟ้าแลบน่ันเอง	พอก�าหนดพบัขึน้มาเป็นภาพกด็บัไปพร้อมๆ	กนั	เลยจะ 

ขยายให้เป็นสุภะ	อสุภะ	อะไรไม่ได้	เพราะความรวดเร็วของความเกิดดับ	พอปรากฏขึ้นพั๊บก็ดับพร้อมๆ	

ต่อจากนั้นนิมิตภายในจิตก็หมดไป	จิตก็กลายเป็นจิตว่างไปเลย	ส่วนอสุภะภายนอกนั้นหมดปัญหาไปก่อน

หน้าน้ีแล้ว	เข้าใจแล้วตัง้แต่ขณะทีม่นักลืนตวัเข้ามาสู่จิต	มนักป็ล่อยอสุภะข้างนอกทนัทเีลย	รปู	เสียง	กล่ิน	 

รส	อะไรข้างนอกมนัปล่อยไปหมด	เพราะอันน้ีไปหลอกต่างหากน่ี	เมือ่เข้าใจตวัน้ีชัดแล้ว	อันน้ันไม่มปัีญหาอะไร	 

มันเข้าใจทันทีและปล่อยวางภายนอกโดยสิ้นเชิง

	 หลังจากภาพภายในดบัไปหมดแล้ว	จิตกว่็าง	ว่างหมดทีน่ี่	ก�าหนดดอูะไรกว่็างหมด	มองดตู้นไม้ภเูขา 

ตกึรามบ้านช่องเหน็เป็นเพยีงรางๆ	เป็นเงาๆ	แต่ส่วนใหญ่คอืจิตน้ีมนัทะลุไปหมด	ว่างไปหมด	แม้แต่มองด ู

ร่างกายตวัเองมนักเ็หน็พอเป็นเงาๆ	ส่วนจิตแท้มนัทะลุไปหมด	ว่างไปหมด	ถงึกบัออกอุทานในใจว่า	โอ้โฮ	

จิตน้ีว่างถงึขนาดน้ีเชยีวนา	ว่างตลอดเวลา	ไม่มอีะไรเข้าผ่านในจิตเลย	ถงึมนัจะว่างอย่างน้ันมนักป็รงุภาพ 

เป็นเครื่องฝึกซ้อมอยู่เหมือนกัน	 เราจะปรุงภาพใดก็แล้วแต่เถอะ	 เป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตใจให้มีความว่าง

ช�่าชองเข้าไป	จนกระทั่งแย็บเดียวว่างๆ	พอปรุงขึ้นแย็บมันก็ว่างพร้อมๆ	ไปหมด

	 ตอนน้ีแหละตอนทีจิ่ตว่างเตม็ที	่ความรูอั้นน้ีจะเด่นเตม็ทีท่ีน่ี่	คอืรปูกด็	ีเวทนากด็	ีสัญญากด็	ีสังขารกด็ี	 

วิญญาณกด็	ีมนัรูร้อบหมดแล้ว	มนัปล่อยของมนัหมดไม่มอีะไรเหลือ	เหลือแต่ความรูอั้นเดยีว	มนัมคีวาม 

ปฏพิทัธ์	มนัมคีวามสัมผัสสัมพนัธ์อ้อยอ่ิงอยูอ่ย่างละเอียดสุขุมมาก	ยากจะอธบิายให้ตรงกบัความจรงิได้	 

มนัมคีวามดดูดืม่อยูก่บัความรูอั้นน้ีอย่างเดยีว	พออาการใดๆ	เกดิขึน้พับ๊	มนักด็บัพร้อม	มนัดอูยูน่ี่	สตปัิญญา 

ขัน้น้ี	ถ้าครัง้พทุธกาลท่านกเ็รยีก	มหาสต	ิมหาปัญญา	แต่สมยัทกุวันน้ีเราไม่อาจเอ้ือมพดู	เราพดูว่าสตปัิญญา 

อัตโนมัติก็พอตัวแล้วกับที่เราใช้อยู่	มันเหมาะสมกันอยู่แล้ว	ไม่จ�าเป็นจะต้องให้ชื่อให้นามสูงยิ่งไปกว่านั้น	

มันก็ไม่พ้นจากความจริงซึ่งเป็นอยู่นี้เลย	จิตดวงนี้ถึงได้เด่น	ความเด่นอันนี้มันท�าให้สว่างไปหมด…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๖๕–๖๙)
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จิตอวิชชา

	 ๔	เดือนก่อนหน้าทีท่่านพระอาจารย์มัน่จะมรณภาพ	ท่านอาจารย์ได้เข้าถงึความละเอียดอ่อนของจิต	 

และเห็นว่าอวิชชาเป็นของดีและประเสริฐ	ดังท่านกล่าวว่า

	 “…ที่อัศจรรย์สุดท้ายคือไปอัศจรรย์อวิชชาน่ันซิ	 น่ีจึงว่าจอมกษัตริย์วัฏจักรถึงขนาดน้ันเชียวนะ	 

ไม่รู้เลยว่าอันนั้นเป็นกิเลส	ทั้งๆ	ที่สติปัญญานี้เป็นธรรมจักร	ยังไปตายใจกับอันนั้นได้	ยังไปรักไปสงวน

ไปติดอันนั้นได้	อัศจรรย์ทั้งวันทั้งคืนเฝ้ากันอยู่นั้นรักษากันอยู่นั้น	อะไรมาแตะไม่ได้…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๔๔๙)

ก�าหนดรู้อาการของจิต อยา่หลงตามจิต

	 ท่านอาจารย์ได้เทศน์เตอืนบรรดาศษิย์เกีย่วกบัอาการของจิตทีเ่กดิข้ึนในระหว่างการภาวนา	พร้อมทัง้ 

ประสบการณ์ของท่านเพื่อให้น�าไปพิจารณา	ดังนี้

 “…จิตบางนิสัยพิสดารมาก	ถ้าไม่มีครูอาจารย์ก็จะเสียหาย	ถ้ามีครูอาจารย์คอยแนะให้	ผู้นั้นจะได้

รบัประโยชน์เรว็	ใช้ได้ด	ีต้องอบรมสตปัิญญาให้ทนัจิตจึงจะไม่เสียไปได้	และเป็นประโยชน์กว้างขวางไม่มี

ประมาณ	จิตและอารมณ์ของจิตรูสึ้กพสิดารมาก	ยากจะพรรณนาให้ถกูต้องกบัความจรงิทีป่รากฏน้ันๆ	แต่ถ้า 

เป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยกัน	มีนิสัยคล้ายคลึงกัน	รู้เห็นสิ่งต่างๆ	เหมือนกันก็พูดกันรู้เรื่อง	เช่นเดียวกับเรา

เรียนวิชาแขนงเดียวกันย่อมพูดกันรู้เรื่อง	แม้คนอื่นจะไม่เข้าใจ

	 คราวหน่ึงก�าลังน่ังภาวนาอยูใ่นกระโจมในหมูบ้่านแห่งหน่ึง	ซ่ึงม	ี“ปอบ”	ดมุาก	พระมนักเ็ข้า	ได้ไป 

ภาวนาในป่าเวลาตี	๔	เห็นคนหนึ่งที่ชาวบ้านว่าเป็น	“ปอบ”	นั้นมา	ตามันลอกแลก	มันเข้ามาที่เราพักแล้ว

เดินแยกไปหมูบ้่านอ่ืน	เวลาภาวนาเราไม่รูว่้าเราอยูท่ีไ่หน	พอผีมาเจอเราในขณะทีน่ั่งสมาธภิาวนา	เราหลบ	 

ตอนน้ันกายเรากห็ล่นตุบ้ลงมา	รูต้วัแล้วขบขนัเหลือเกนิ	เรารูว่้าจิตท�าเรา	แต่เราไม่ได้พดูกบัใคร	เราเหน็อะไร	 

รู้สึกอะไร	ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรแน่	ต้องหาทางแก้	ถ้าอะไรผ่านเข้ามา	หลงว่าเป็นจริงไปหมด

ก็จะพลาด	เราต้องมีความรู้ตัวและพิจารณาอยู่สมอ	ถ้าไม่รู้ก็สอนคนไม่ได้

	 ทีจ่รงิเรือ่งของจิตชนิดน้ีมไีม่มากนัก	มรีาว	๕	เปอร์เซ็นต์	เหน็จะได้	ถ้ามคีรอูาจารย์ทีถ่กูต้อง	พวกน้ีด	ี 

นิสัยผาดโผน	อาตมากเ็คยเป็นมาเหมอืนกนั	แต่จิตไม่ส่งไปข้างนอก	เรารูท้นั	ความสว่างพุง่ขึน้แบบเหาะเหนิ 

เดินฟ้า	ตายไม่มป่ีาช้า	เรารูแ้ล้วถอนจิตมาทีฐ่านเดมิของจิต	พอจิตเหน็แล้วกด็บัได้ทนัทีๆ 	เจ้าของต้องผ่าน 
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เรื่องบ้าๆ	เช่นนี้มามาก	จึงพอทราบเรื่องต่างๆ	ของนักปฏิบัติได้พอสมควร	และแก้ไขกันได้ไม่แหวกแนว	

หรือเหาะเหินเดินฟ้าทั้งที่ไม่มีปีก…”

(ท่านอาจารย์พระมหาบัวฯ	ในกรุงลอนดอน	หน้า	๒๑๖	จากหนังสือ	ธรรมคู่แข่งขันฯ)

	 “…จิตผมพดูไม่ถกูมนัเป็นหลายแบบนะ	เวลามนัรวมน่ีกเ็หมอืนกนั	มอีย่างค่อยๆ	สงบลงไปๆ	มนักเ็ป็น 

ของมัน	 บทเวลามันจะเป็นของมันแบบพึ่บนี่ก็เป็นของมัน	 แต่ส่วนนั้นมักจะเป็นเวลาผาดโผนนะ	 เราใช้

สติปัญญาให้มากใช้กันอย่างเต็มที่มันเป็นได้อย่างนั้น	เป็นได้	๒	อย่างของผม	จะเรียกว่า	อุภโต	ก็ถูก	

เราก็ไม่คิดไม่ได้ตกแต่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะ	 หากเป็นในหลักธรรมชาติในภาคปฏิบัติที่ถึงวาระใดถึง

เหตุการณ์ใดที่ควรจะแสดงออก	มันก็แสดงออกมาของมันเอง

	 อย่างค่อยสงบตวัเข้าไปๆ	กเ็ป็น	แต่ชนิดน้ีไม่ค่อยอาจหาญนะ	ชนิดทีอ่าจหาญจรงิๆ	กค็อืเรือ่งของ 

ปัญญา	มนัสงบลงด้วยอ�านาจของปัญญาน่ี	แหม	อันน้ีอาจหาญมาก	ประจักษ์ใจและประทบัใจด้วย	อาจหาญ 

ก็อาจหาญ	ประทับใจก็ประทับใจ	ถึงใจพูดง่ายๆ	ความสงบนี่เป็นพื้นฐานของสมาธิที่เราเคยเป็นอยู่แล้ว

มันไม่มีอะไรที่น่าเสียหาย	ถ้าพูดตามปกติจิตของผม	เรื่องสมาธินี่ช�านาญมากจริงๆ	ก�าหนดให้หยุดเมื่อไร

หยดุได้เลย	เพราะมนัอยากจะหยดุอยูแ่ล้ว	มนัขีเ้กยีจคดิปรงุ	พอก�าหนดเข้าไปกแ็น่วแล้วหายเงียบไปหมด	

อะไรๆ	หายเงยีบหมด	เหลือแต่ความรูล้้วนๆ	ดิง่อยูอั่นเดยีวเท่าน้ัน	ทน้ีีเลยกลายเป็นสมาธข้ีิเกยีจ	ไม่มอีะไร 

เข้าไปรบกวน	เหลือแต่ความรู้แน่ว	สุดท้ายก็ว่านี่ละนิพพานก็ตรงนี้แหละๆ	เลยอยู่นั้น	ไม่ได้เรื่อง…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๑๒๐)

	 “…ผมเคยเป็น	ความสว่างทีม่นัพุง่ออกไปเหมอืนกบัไฟพะเนียงทีเ่ขาจุดฟู่ๆ 	พุง่ข้ึนน่ันน่ะ	แต่แสงสว่าง 

ของจิตน่ี	โอ๋	มนัน่ิมนวลพูดไม่ถกู	พอก�าหนดดมูนัสว่าง	โห	ท�าไมจึงเป็นอย่างน้ีจิตน่ีว่ะ	ทแีรกกห็ลงมนัแหละ	 

แต่เรายงัคอยดมูนัจะเป็นยังไง	แสดงอะไรๆ	พอเราก�าหนด	โห	ท�าไมเป็นอย่างน้ี	มนัพุง่ๆๆ	พุง่น้ี	เรากต็ามดู	 

มนักพ็ุง่ขึน้เรือ่ยๆ	จดเมฆโน่นน่ะ	ดซิู	อ๋อ	เป็นอย่างน้ีเองเหรอ	เพราะเราดดู้วยปัญญาไม่ได้ดดู้วยแบบเชือ่ 

ทีเดียวนี่

	 ทแีรกมนักอ็อกไปจากจิตแท้ๆ	พุง่ๆ	ขึน้ไป	พอก�าหนดจิตค่อยๆ	จิตย้อนลงมาๆ	อันน้ันกค่็อยอ่อนลงๆ	 

ต�า่ลงๆ	ความสว่างน้ันหดลงๆ	ค่อยย้อนจิตเข้ามาๆ	เพราะเป็นภาคทีเ่ราปฏบัิตเิราไม่ได้เช่ือมนัน่ี	เหมอืนกบั 

ว่าเป็นเครื่องทดลองให้เข้าใจ	ถ้าหากว่าเราฉลาดก็เป็นหินลับปัญญา	เราค่อยถอยจิตเข้ามาๆ	ย่นจิตเข้า

มาเรื่อย	อันนั้นก็หดลงมาๆ	ก็มันเป็นกระแสของจิตนี่	พอจิตเข้าถึงตัวกึ๊ก	อันนั้นก็หายเงียบไป	นั่นเป็น 

อย่างน้ันเอง	อ้อ	อาการของจิตพสิดารมาก	ทีห่ลงๆ	อย่างน้ีเอง	เรากร็ูม้นัไม่ไปถงึไหนเพราะไม่ได้หลงมนัน่ี	 

มันเป็นเครื่องทดลองเป็นเครื่องทดสอบกัน	 ถ้าเราไม่หลงเสียอย่างเดียวก็เป็นเครื่องทดสอบให้รู้เรื่อง

อาการของจิตว่าเป็นไปได้หลายแง่หลายกระทงมากทีเดียว…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๑๑๙–๑๒๐)
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ธรรมสังเวชและอุบายธรรม

			 สถานทีท่ีท่่านอาจารย์ได้จ�าพรรษาร่วมกบัท่านพระอาจารย์มัน่โดยล�าดบัมดีงัน้ี	บ้านโคก	๑	พรรษา	

บ้านนามน	๑	พรรษา	บ้านโคกอีก	๑	พรรษา	และแห่งสุดท้ายที่บ้านหนองผือ	๕	พรรษา	ออกพรรษาแล้ว 

ท่านพระอาจารย์มัน่ได้ประชุมเตอืนบรรดาศษิย์ให้ทราบว่า	ถ้าปล่อยให้ท่านมรณภาพทีห่นองผือจะเป็นการ

กระเทือนและท�าลายชีวิตสัตว์ไม่น้อย	 เน่ืองจากประชาชนและพระเณรมีจ�านวนไม่น้อยที่จะหล่ังไหลมา	 

แต่ตลาดทีน่ี่ไม่ม	ีจึงขอให้น�าท่านไปมรณภาพทีส่กลนคร	เพราะทีน่ั่นเขามตีลาดอยูแ่ล้ว	คงไม่กระเทอืนชีวิต

ของสัตว์มากเหมอืนทีน่ี่	บรรดาศษิย์ต่างจ�านนต่อเหตผุลของท่าน	จึงพาท่านไปสกลนครหลังจากประชุมน้ัน 

ไม่นานเลย	เพราะท่านให้เร่งเดนิทาง	กลัวจะไม่ทนักบัขนัธ์ซ่ึงเพยีบเตม็ทีแ่ล้ว	ขณะไปถงึวัดสุทธาวาส	สกลนคร	

เป็นเวลาเที่ยงวันของวันที่	๑๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๒	และพอถึง	๒	นาฬิกา	๒๓	นาที	ของคืนวันนั้น 

ท่านก็มรณภาพ

	 ท่านอาจารย์ได้เกดิธรรมสังเวชและอุบายธรรม	เมือ่ได้พจิารณาธรรมในใจ	เมือ่การมรณภาพของ

ท่านพระอาจารย์มั่นผ่านไป	ซึ่งท่านได้เทศน์ไว้	ดังนี้

	 “…วันท่านอาจารย์มั่นมรณภาพ	ได้เกิดความสลดสังเวชอย่างเต็มที่จากความรู้สึกว่าหมดที่พึ่งทาง

ใจแล้ว	เพราะเวลานั้นใจก็ยังมีอะไรๆ	อยู่	และเป็นความรู้ที่ไม่ยอมจะเชื่ออุบายของใครง่ายๆ	ด้วย	เมื่อชี้ 

ไม่ถกูจุดส�าคญัทีเ่ราก�าลังตดิและพจิารณาอยูไ่ด้อย่างท่านอาจารย์มัน่เคยช้ี	ซ่ึงเคยได้รบัผลจากท่านมาแล้ว	 

ทัง้เป็นเวลาเร่งความเพยีรอย่างเตม็ทีด้่วย	ฉะน้ัน	เมือ่ท่านอาจารย์มัน่มรณภาพแล้วจึงอยูก่บัหมูค่ณะไม่ติด	 

คิดแต่จะอยู่คนเดียวเท่านั้น	จึงพยายามหาที่อยู่โดยล�าพังตนเอง	และได้ตัดสินใจว่าจะอยู่คนเดียวจนกว่า

ปัญหาของหัวใจทุกชนิดจะสิ้นสุดลงจากใจโดยสิ้นเชิง	 จึงจะยอมรับและอยู่กับหมู่เพื่อนต่อไปตามโอกาส

อันสมควร..."

(แว่นดวงใจ	หน้า	๓๓๖-๓๔๐)

	 เมือ่น่ังอาลัยอาวรณ์ถงึท่านด้วยความเคารพรกัและเล่ือมใส	พร้อมทัง้ความหมดหวังในท่าน	กไ็ด้อุบาย 

ต่างๆ	ขึ้นมาในขณะนั้นว่า	วิธีการสั่งสอนของท่านเวลามีชีวิตอยู่ท่านสั่งสอนอย่างไร	ต้องจับเงื่อนนั้นแล 

มาเป็นครสูอน	และท่านเคยย้ําว่าอย่างไรอย่าหนีจากรากฐานคือผูรู้้ภายในใจ	เมือ่จิตมคีวามรูแ้ปลกๆ	ซ่ึงจะ 

เกดิความเสียหาย	ถ้าเราไม่สามารถพจิารณาความรูป้ระเภทน้ันได้	ให้ย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในเสีย	อย่างไร

ก็ไม่เสียหาย	ท่านสอนอย่างนี้ก็จับเอาเงื่อนนั้นไว้	แล้วน�าไปปฏิบัติต่อตนเองจนเต็มความสามารถ

	 เมือ่การมรณภาพของท่านอาจารย์มัน่ผ่านไป	เข้าไปกราบเท้าท่าน	น่ังร�าพงึร�าพนัปลงความสลดใจ 

สังเวชน�้าตาไหลนองอยู่ปลายเท้าท่านเกือบ	๒	 ชั่วโมง	พร้อมทั้งพิจารณาธรรมในใจของตนกับโอวาทที่

ท่านอาจารย์ให้ความเมตตาอุตส่าห์สั่งสอนเรามาเป็นเวลา	๘	ปีที่อาศัยอยู่กับท่าน	การอยู่เป็นเวลานาน
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ถึงเพียงนี้	แม้คู่สามีภรรยาซึ่งเป็นที่รักยิ่ง	หรือลูกๆ	ผู้เป็นที่รักของพ่อแม่อยู่ด้วยกัน	ก็จะต้องมีข้อข้องใจ 

ต่อกนัเป็นบางกาล	แต่ท่านอาจารย์กบัศษิย์ทีม่าพึง่ร่มเงาของท่านเป็นเวลานานถงึเพยีงน้ี	ไม่เคยมเีรือ่งใดๆ	 

เกิดขึ้น	ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเป็นที่เคารพรักและเลื่อมใสหาประมาณมิได้	ท่านก็ได้จากเราและหมู่เพื่อนผู้หวังดี 

ทั้งหลายไปเสียแล้วในวันนั้น	 อนิจฺจา วต สงฺขารา	 เรือนร่างของท่านนอนสงบนิ่งอยู่ด้วยอาการอันน่า

เลื่อมใสและอาลัยยิ่งกว่าชีวิตจิตใจ	ซึ่งสามารถสละแทนได้ด้วยความรักในท่าน	กับเรือนร่างของเราที่นั่ง 

สงบกาย	แต่ใจหว่ันไหวอยูด้่วยความหมดหวังและหมดทีพ่ึง่ต่อท่านผู้จะให้ความร่มเยน็ต่อไป	ทัง้สองเรอืนร่าง 

นี้รวมลงในหลักธรรม	คือ	อนิจฺจา		อันเดียวกัน	ต่างก็เดินไปตามหลักธรรม	คือ	อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ  

เกิดแล้วต้องตาย	จะให้เป็นอื่นไปไม่ได้

	 ส่วนท่านอาจารย์มัน่ท่านเดนิแยกทางสมมตุทิัง้หลายไปตามหลักธรรมบทว่า	เตส ํวปูสโม สโุข ท่านตาย 

ในชาตทิีน่อนสงบให้ศษิย์ทัง้หลายปลงธรรมสังเวชช่ัวขณะเท่าน้ัน	ต่อไปท่านจะไม่มาเป็นบ่อแห่งน�า้ตาของ

ลูกศษิย์เหมอืนสมมตุทิัว่ๆ	ไป	เพราะจิตของท่านทีข่าดจากภพชาต	ิเช่นเดยีวกบัหนิทีห่กัขาดจากกนัคนละชิน้	 

จะต่อให้ติดกันสนิทอีกไม่ได้ฉะนั้น	 ผมนั่งร�าพึงอยู่ด้วยความหมดหวัง	 และปัญหาทั้งหมดภายในใจที่เคย

ปลดเปล้ืองกบัท่าน	บัดน้ีเราจะไปปลดเปล้ืองกบัใคร	และใครจะมารบัปลดเปล้ืองปัญหาของเราให้ส้ินซาก 

ไปได้เหมอืนอย่างท่านอาจารย์มัน่ไม่มแีล้ว	เป็นกบัตายกม็เีราคนเดยีวเท่าน้ัน	เช่นเดยีวกบัหมอทีเ่คยรกัษา

โรคเราให้หายไม่รูก้ีค่รัง้	ชีวิตเราอยูก่บัหมอคนเดยีวเท่าน้ัน	แต่หมอผู้ให้ชวิีตเรามาประจ�าวันกไ็ด้ส้ินไปเสีย

แล้วในวันนี้	เราจึงกลายเป็นสัตว์ป่าเพราะหมดยารักษาโรคภายใน

(แว่นดวงใจ	หน้า	๓๓๖–๓๓๗)

เพื่อความไมป่ระมาท

	 ท่านอาจารย์ได้เทศน์ชี้ทางเดินเพื่อความไม่ประมาทไว้ดังนี้

	 “…ความจะเป็นผู้ใหญ่ย่อมเป็นมาจากผู้น้อยอย่างเราเห็นกันอยู่ทุกท่าน	 และต่างจะได้ผ่านไปเช่น

เดียวกัน	ความยากล�าบากมีอยู่ด้วยกันทุกคน	ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยต้องผ่านทางสายนี้ด้วยกัน	จะต้องผ่านทาง

ล�าบากซึง่เป็นทางเดนิเพื่อความเจริญกา้วหน้าทั้งทางโลกทางธรรม	ใครๆ	ไมเ่คยเป็นเศรษฐมีาดว้ยความ

เกียจคร้านนอนอยู่เฉยๆ	ต้องเป็นขึ้นเพราะความขยัน	ซึ่งจะต้องยึดความล�าบากเป็นเส้นทางเดิน	เพราะ

ความล�าบากเพื่อผลที่มุ่งหวังโดยถูกต้อง	เป็นทางเดินของคนฉลาดและมั่งคั่งเดินกันเป็นประจ�า

	 แม้ทางธรรมก็ควรทราบว่าความล�าบากเป็นทางเดินของนักปราชญ์ทุกชั้น	 มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น	

ในบทธรรมก็มีรับรองไว้ว่า ทุกฺขสฺสานนฺตรํ สุขํ คนมีสุขเพราะยึดความล�าบากเป็นทางเดิน	ทางทุกข์ก็มี

บทธรรมอ้างไว้ว่า สุขสฺสานนฺตรํ ทุกฺขํ	คนมีทุกข์เพราะยึดสุขเป็นทางเดิน	ผู้มีความขยันหมั่นเพียรไม่ถือ
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ความล�าบากเป็นอุปสรรค	ฝึกหัดคิดค้นในสภาวธรรมซึ่งมีอยู่รอบตัวไม่หยุดยั้ง	ผู้นั้นก็จะเป็นคนประเภท

ที่	๓	เรียกว่าประเภทที่ไม่ขอเกิดในโลกนี้อีกแล้ว	จะกลายเป็นคนประเภท	เตสํ วูปสโม สุโข	ความระงับ

ดบัเชือ้แห่งความเกดิเป็นสังขารทกุประเภท	เป็นความสุขปราศจากโลกามสิส่ิงก่อกวน	และเป็นความสุขที่

สมหวังโดยแท้จรงิ		ฉะน้ัน	ขอให้ท่านนักปฏบัิตทิกุท่านจงตระหนักใจในคนทัง้	๓	ประเภทน้ี	แล้วเลือกเฟ้น 

เอาเองว่าคนประเภทไหนเป็นประเภทที่เยี่ยมอยู่ในตัวของเรา	ณ	บัดนี้	เพราะเราท�าได้ด้วยกันทุกคนโดย

ไม่ต้องกลัวตาย	เพราะความเพียรเพื่อพ้นทุกข์ไปตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพชฌฆาต	จะรอฆ่าหรือตัดศีรษะ

ผู้พากเพียรในทางดี

	 จงเป็นผู้อาจหาญต่อการปลดเปล้ืองตนจากเครือ่งผูกพนั	เรือ่งความทกุข์	ความล�าบากซ่ึงเป็นเงา

ของขันธ์ที่ผู้มีขันธ์จะต้องได้รับเป็นภาระด้วยกันทุกราย	ใครจะมาโกหกกันไม่ได้	ต้องเป็นทุกข์และกังวล

เท่าที่ทราบกันอยู่ในขันธ์ของตนๆ	และควรจะทราบไว้ว่า	ทั่วโลกต้องเป็นเช่นเดียวกับขันธ์ของเราที่ครอง

ตัวอยู่นี้

	 ฉะน้ัน	จงอย่าพากนัท�าความพอใจในความหมนุเวียน	คอื	ความเกดิ	แก่	เจ็บ	ตาย	จงเป็นผู้มคีวาม 

ไม่ประมาทเสมอ…”

(แว่นดวงใจ	หน้า	๓๓๗–๓๓๘)

ทุกขห์นักอีกครัง้ 

	 “…ปีพ่อแม่ครจูารย์มรณภาพเป็นปีทีท่กุข์ทีสุ่ด	หวัเลีย้วหวัต่อ	หมนุติว้ๆ		ไม่มเีวล�า่เวลาเลย	เข้ากบัใคร 

ไม่ได้	ตัง้แต่พ่อแม่ครจูารย์ยงัมชีีวิตอยูก่เ็ป็นอย่างน้ันอยูแ่ล้ว	แต่ความจ�าเป็นท่านป่วยกต้็องบงัคบัตวัเองเพือ่

ท่าน	เพราะความจ�าเป็นของท่านเหนือน่ี	ท่านเป็นเจ้าบญุเจ้าคณุของเรา	เราจึงต้องตดิพนักบัท่านตลอดเลย	 

เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ห่าง	ทางนี้มันก็หมุนของมัน	ทางนั้นก็หมุน	หมุนเพื่อท่านและหมุนเพื่อตัวเอง

	 ทน้ีีสรปุเอาเลย	พอท่านมรณภาพแล้วกด็ดีผึงเลย	เข้ากบัใครไม่ได้นะ	เข้าในป่าในเขาอยูค่นเดยีวๆ	

ไม่เอาใครไปด้วย	ใครไปด้วยไม่ได้เลย	ขนาดน้ันถงึเวลามนัเป็น	เวลาอยูค่นเดยีวไม่ได้กม็	ีคอือยูค่นเดยีวมนัก็

เหมอืนกบัสัตว์ตวัหน่ึงอยูใ่นป่าน่ันแล	อยูใ่นป่าภาวนาไม่ได้เรือ่ง	มนักเ็ป็นท�านองสัตว์ป่าไปเสีย	ป่าดงพงไพร

สงัดแต่หัวใจมันไม่สงัด	มันดิ้นของมันอยู่นั่นละ	กิเลสละพาให้ดิ้น	จนถึงกับอุทานในใจ	โถ	ถ้าเป็นอย่างนี ้

เราอยูค่นเดยีวได้ยงัไง	น่ีอยูไ่ม่ได้	ปราศจากครบูาอาจารย์ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างน้ี	มนัจึงต้องอยูก่บัท่านๆ	ออกไป 

ช่ัวคราวแล้วเข้ามา	ออกไปช่ัวคราว	ถ้าเหน็ว่าแปลกๆ	แล้วกร็บีเข้ามาๆ	น่ีเวลาอยูค่นเดยีวไม่ได้มนักเ็ป็นให้

เหน็อยูชั่ดๆ	ในหวัใจเราน่ันแหละ	เอาหวัใจผู้ปฏบัิตน้ีิดกีว่ามนัถงึชัดเจนด	ีในระยะทีอ่ยูค่นเดยีวไม่ได้กเ็หน็ 

อยู่ชัดๆ	ในเจ้าของคนเดียวนี่แหละ
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	 เอ้า	 ทีน้ีพลิกออกมาจากน้ี	 ถึงระยะที่จะอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้	 เอาอีกละนะ	 มันอยู่ไม่ได้จริงๆ	 

เสียเวล�า่เวลา	ใครมายุง่ไม่ได้นะ	คดิดซิูไปบณิฑบาตทีไ่หนหมูบ้่านใหญ่ๆ	ไม่อยู	่ไปหาอยูบ้่าน	๕	หลังคาเรอืน	 

๖	หลังคาเรือน	บ้านใหญ่ไม่เอา	ถ้ายิ่งบ้านไหนไปแล้วเขารุมมาหา	โอ๋ย	บ้านนี้ไม่ได้เรื่องแน่	นั่น	เขาจะมา 

ยุ่งเรา	หาเวลาภาวนาไม่ได้	ไม่เอา	หนีไปหาอยู่หมู่บ้าน	๓	หลังคาเรือน	๔	หลังคาเรือน	บิณฑบาตกับเขา 

พอมีชีวิตบ�าเพ็ญธรรมให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าน้ัน	 ไปบิณฑบาตก็ท�าความเพียรตลอด	 ยุ่งกับใครเมื่อไร	 

ทัง้ไปทัง้กลับมแีต่เรือ่งความเพยีรเหมอืนกบัเดนิจงกรม	มนัเป็นอยูใ่นหลักธรรมชาตขิองมนัเองเวลามนัหมนุ 

ของมัน	เห็นชัดๆ	อยู่ในหัวใจว่าอยู่กับใครไม่ได้	นี่มันก็รู้อยู่กับใจเราเอง

	 ระยะหน่ึงมนับอกว่าอยูค่นเดยีวไม่ได้	ต้องได้ว่ิงหาครหูาอาจารย์	ไม่งัน้จมแน่ๆ	มนัรูชั้ดอยู	่กต้็องได้ 

เข้าหาครูหาอาจารย์	ถึงวาระที่จะอยู่คนเดียวนี่	จะอยู่กับใครไม่ได้แล้วมันก็รู้อีก	ใครติดตามไม่ได้นะ	โอ๋ย	 

ขโมยหนีจากพระจากเณรเหมอืนขโมย	ขโมยใหญ่ๆ	เลยน่ี		โน่น	หวัโจรหวัโจกน่ัน	ขโมยหนีกลางคนื	กลางวัน 

หมู่เพื่อนจะเห็น	ถ้าพอไปกลางวันได้ก็ไป	พอไปกลางคืนได้ก็ไปกลางคืน	ดึกดื่นไม่ว่านะ	หนีจากหมู่เพื่อน		

มันไม่สบาย	มันอยู่ไม่ได้	ก็งานของเราเป็นอยู่อย่างนี้มีเวลาว่างเมื่อไร	อยู่อย่างนี้ตลอด	แล้วจะไปอ้าปาก 

พูดคุยกับคนนั้น	อ้าปากพูดคุยกับคนนี้ได้ยังไง	งานเต็มมืออยู่นี่	นั่นถึงวาระมันเป็นในหัวใจรู้เอง…”

(ที่สุดแห่งทุกข์	หน้า	๒๐๖–๒๐๙)
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	 ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นหลักยึดทางจิตใจของพระเณรและฆราวาสที่เป็นลูกศิษย์ของท่าน	 

เปรียบเสมือนแม่เหล็กเครื่องดึงดูดและพยุงจิตใจได้ดี	ท่านอาจารย์ได้เทศน์ไว้ดังนี้

	 “…เราเห็นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์น้ีแหมส�าคัญมากนะ	 ท่านเป็นแม่เหล็กจริงๆ	 ท่านไปอยู่ที่ไหน 

พระเณรหลั่งไหลไป	ถึงจะเข้าไปอยู่ส�านักท่านไม่ได้ก็ไปอยู่ตามบ้านเล็กบ้านน้อยแถวๆ	ใกล้เคียงพอไปมา

หาสู่ได้	เช่น	วันปาฏโิมกข์กม็าฟังปาฏโิมกข์และโอวาทของท่านทีน่ั่น	เวลามโีอกาสมากราบเยีย่มท่านแต่ละ 

ครัง้ๆ	ได้อุบายไปเพราะการอบรมส่ังสอนอันอบอุ่นของท่าน	น่ีละผู้มหีลักเกณฑ์	ยิง่อย่างพ่อแม่ครอูาจารย์น้ี 

เป็นผู้ที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วอย่างนั้นก็ยิ่งร่มเย็น	นี่ท่านก็เคยพูด	วันอุโบสถนั่นละเป็นส�าคัญ	เพราะวัน

อุโบสถนั้นพระมามากนี่	บางที	๕๐–๖๐	พระต่างถิ่นต่างฐานแถวใกล้เคียงนั่นแหละ	เณรก็ติดตามมาด้วย

นอกจากพระแล้ว…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๑๕๖)

	 “…ผมเคยเป็นมาแล้ว	เวลาอยูก่บัครบูาอาจารย์	มนัเป็นเหมอืนแม่เหล็กเครือ่งดงึดดูและพยงุจิตใจได้ด	ี 

แม้จะยงัไม่ได้หลักได้เกณฑ์ทางด้านธรรมภายในใจ	แต่กไ็ด้อาศยัครบูาอาจารย์เป็นหลักเป็นเกณฑ์	ให้ท่าน

เป็นเหมือนแม่เหล็กเครื่องดึงดูดให้มีความชุ่มใจ	เพราะความหวังนั้นเป็นส�าคัญ…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๓๘๔)

	 เมือ่ท่านพระอาจารย์มัน่มรณภาพ	บรรดาพระเณรซ่ึงเป็นศษิย์ของท่านกข็าดทีพ่ึง่ทางใจ	ท่านอาจารย์ 

ได้เทศน์ถึงสภาวะการระส�่าระสายของพระเณรเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพไว้ว่า

	 “…จนกระทั่งท่านได้ลุล่วงไป	บรรดาพระเณรทั้งหลายระส�่าระสายวุ่นวายกัน	แทบจะพูดได้ว่าเป็น

ประวัติการณ์ของพระธุดงคกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นน้ีก็ได้	 เพราะขาดที่พึ่งขาดหลักใจขาดร่มโพธิ์ 

ร่มไทร	ทั้งๆ	ที่ธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่	 แต่เมื่อยังต้องพึ่งพิงอิงอาศัยครูอาจารย์แล้ว	ครูอาจารย์

จึงเป็นเรื่องส�าคัญอยู่มากภายในจิตใจ	เวลาท่านพลัดพรากจากไป	สิ่งที่เคยได้เห็นก็จะไม่ได้เห็น	สิ่งที่เคย

ได้ยินจะไม่ได้ยิน	 ส่ิงที่เคยให้ความอบอุ่นแก่เราซ่ึงท่านเป็นเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรก็ประหน่ึงว่าขาดสะบั้น 

ลงไปหมดราวกับว่าศาสนธรรมน้ีไม่มีเลย	 ทั้งๆ	 ที่ความแน่ใจอันหน่ึงก็ไม่ได้คลาดเคล่ือนแม้นิดเดียวว่า	

- ๗ -
ธรรมเฉลย-ธรรมอัศจรรย์
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ศาสนธรรมหาได้เคล่ือนย้ายจากความจรงิไปไม่	แต่เพราะความตดิพนัความเคารพความเล่ือมใสในองค์ท่าน	 

เป็นองค์ปัจจุบันที่ได้เห็นอยู่ประจักษ์ตาเรานี้ได้ล่วงลับไป	จึงเป็นเหมือนฟ้าดินถล่ม…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๑๗๕)

	 ส�าหรับท่านอาจารย์เองนั้น	ได้เทศน์ให้เห็นความส�าคัญของครูบาอาจารย์ไว้ว่า

	 “…พอออกจากท่านไปทั้งที่จิตยังหาหลักยึดอะไรไม่ได้	มันอะไรบอกไม่ถูก	ผมนี่เคยเป็นมาแล้วนะ	

เราก็ตั้งหน้าตั้งตาท�าความเพียรอยู่เช่นกัน	แต่มันไม่ได้เรื่องอะไร	นี่หมายถึงใจยังไม่ได้หลักทางสมาธินะ	

ภาวนานี่มันไม่ได้เรื่องอะไรเล้ย	จนงงในตัวเองว่า	เอ๊ะ	ท�าไมเป็นอย่างนี้	จิตใจเราถ้าฝืนอยู่อย่างนี้ไม่นาน 

จะจมแน่ๆ	ต้องกลับไปหาครบูาอาจารย์	อยูก่บัท่านความรูสึ้กกเ็ป็นอีกอย่างหน่ึง	แน่ะ	มนัอยูไ่ด้สบาย	ทัง้ๆ	ที ่

กไ็ม่ได้หลักได้เกณฑ์อะไรขณะอยูก่บัครบูาอาจารย์	แต่มนัไม่เดอืดร้อนวุ่นวายเหมอืนอยูค่นเดยีว	อาศยัยดึ

ท่านเป็นหลักในทางจิตใจก็พออยู่ได้สบายๆ	นี่ผมเคยเป็นมาแล้ว	ท�ายังไงมันก็ไม่ได้เรื่อง	ภาวนาอย่างไร 

ก็ไม่ได้เรื่อง	ใจเวลามันดื้อมันดื้อต่อหน้าต่อตานั่นแหละ	จนกว่ามันได้หลักได้เกณฑ์แล้ว	ทีนี้ไปไหนก็พอไป	 

อย่างน้อยจิตเป็นสมาธเิป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้ว	กพ็อไปของมนัพอสู้ของมนั	คอืต้นทนุมนัม	ีถงึความแยบคาย 

ทางด้านปัญญาไม่เกดิ	กอ็าศยัสมาธเิป็นหลักเป็นเกณฑ์	อยูไ่ด้ด้วยสมาธคิอืความสงบใจ	ไม่ฟุง้เฟ้อเห่อเหมิ

เหมือนแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๓๘๔–๓๘๕)

งงกับปัญหาธรรม

	 “…หลังจากถวายเพลิงของพ่อแม่ครบูาอาจารย์แล้วนะ	(ตรงกบัวันข้ึน	๑๓	ค�า่	เดอืน	๓	พ.ศ.	๒๔๙๓)		 

ปีนั้นแหละขโมยหนีจากหมู่เพื่อนไปอยู่ในป่าในเขาล�าพังตัวคนเดียว	เพราะความเพียรในขั้นนั้นในเวลานั้น

เป็นความเพยีรทีอ่ยูก่บัใครไม่ได้	ต้องอยู่คนเดยีวเท่าน้ัน	จึงเหมาะกบังานของเราทีไ่ม่มเีวลาว่าง	เว้นแต่หลับ 

เท่านั้น	หมุนกันติ้วๆ	ทั้งวันทั้งคืน	เรียกว่าเป็นสติปัญญาอัตโนมัติแล้ว	โดยแวะไปพักวัดดอยธรรมเจดีย์

ก่อน…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๓๑๘)

	 “…ไปภาวนาอยู่นั่น	ตอนนั้นจิตของเรามันสว่างไสว	ก็อย่างว่านั่นแหละ	คนเป็นบ้าอัศจรรย์ตัวเอง	

ไม่มใีครอัศจรรย์เท่าเจ้าของอัศจรรย์บ้าในตวัเอง	ไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมแต่เป็นอัศจรรย์บ้า	ความหลงความยดึ 

จิตอวิชชา	มนัจึงอัศจรรย์ตวัเอง	เวลาเดนิจงกรมอุทานออกมาในใจว่า	แหม…	จิตเราท�าไมสว่างเอานักหนานะ	 

ร่างกายเรามองดมูนัเหน็พอเป็นรางๆ	เป็นเงาๆ	เพราะความรูท้ะลุไปหมด	สว่างไปหมดเลยกอั็ศจรรย์ล่ะซิ	 

เราถึงว่าอัศจรรย์บ้า	วันนั้นเป็นวันจะฉันจังหัน
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 ระยะน้ันไม่ได้อดอาหารมากนะเพราะท้องไม่ดมีาแล้ว		อดเพยีง	๓	วันมาฉันมนักถ่็ายแล้ว	น่ันกอ็ด	๓	วัน	 

ตอนน้ันพรรษา	๑๖	เพราะเรือ่งอดอาหารเราเริม่สมบุกสมบนัมาตัง้แต่เริม่ปฏบิตัอิยูแ่ล้ว	นิสัยของเราเองมนั

ถกูกบัการทรมานด้วยการอดอาหาร	วันน้ัน	(เป็นวันเดอืนสามข้างแรม)	ไม่ได้บิณฑบาต	ท่านอาจารย์กงมา 

ท่านอนุญาตให้ชาวบ้านมาใส่บาตรวันพระในวัดทกุๆ	วันพระทีวั่ด	วันน้ันพอดเีป็นวันทีจ่ะฉัน	พอได้อรณุแล้ว 

กอ็อกจากกฏิุไปเดนิจงกรมทางด้านตะวันตก	เดนิอยูจ่นกระทัง่ถงึเวลาบิณฑบาต	เดนิไปเดนิมา	และร�าพงึ

ขึ้นมาว่า	เอ…จิตนี่ท�าไมอัศจรรย์นักหนานะ	มันสว่างไสวเอามาก	นี่ถ้าพ่อแม่ครูจารย์ยังอยู่	จิตอวิชชาดวง 

สว่างไสวมนัจะพงัทลายลงไปตัง้แต่ระยะน้ันแหละ	มนัจะขาดสะบัน้ไปเลย	น่ีกเ็พราะอุบายเราไม่ทนั	มหิน�ายงั 

ติดยังยึดมันเข้าเสียอีก

	 พอนึกว่าจิตอัศจรรย์นักหนาอย่างน้ัน	ขณะจิตหน่ึงผุดข้ึนมาอย่างไม่คาดไม่ฝันว่า	‘ถ้ามจุีดมต่ีอมแห่ง 

ผู้รูอ้ยูท่ีไ่หน	น้ันแลคอืตวัภพ’	เพยีงเท่าน้ีเราเลยงงเป็นไก่ตาแตกไปเลย	แทนทีจ่ะได้อุบายจากอุบายน้ันเลย 

ไม่ได้	ยังกลับเพิ่มความสงสัยเข้าไปอีก	แหม…เมื่อเรามาพิจารณาทีหลัง	อุบายนี้ถูกต้องจริงๆ	แต่ปัญญา

เรามันโง่ต่างหาก	 จึงไม่ทันกับอุบายที่ผุดข้ึนมาบอกน้ัน	 เมื่อร�าพึงถึงความอัศจรรย์ของจิต	 พอหยุดลง

เท่านั้น	อุบายก็ผุดขึ้นมาเป็นค�าๆ	เป็นประโยคๆ	ทีเดียวนะ	(นี่ถ้าเป็นท่านผู้รู้ผู้ฉลาด	ท่านก็ว่า	‘ธรรมเกิด’	 

แต่เรามนัโง่จึงไม่อาจคดิขึน้ได้)	จากน้ันมาไม่ลมืเลยว่า	‘ถ้ามจุีดมต่ีอมแห่งผู้รูอ้ยูต่รงไหน	น้ันแลคอืตวัภพ’	 

ว่าอย่างน้ีเรางงเหมอืนไก่ตาแตก	แทนทีจ่ะเข้าใจกจุ็ดสว่างไสวน่ะซิ	มนัมจุีดอยูน้ั่นน่ะ	น่ันแหละคอืจุดคอืต่อม 

แห่งผู้รู้	ก็มันอยู่ที่ผู้รู้นั่นเอง…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๑๕๖)

	 “…ความจรงิค�าว่าจุดกห็มายถงึจุดผู้รูน้ั้นเอง	ถ้าเราเข้าใจปัญหาน้ีตรงตามความจรงิทีผุ่ดบอกข้ึนมา

มันก็ดับกันได้ในขณะนั้นแหละ	แต่นี้มันกลับงงไปเสียแทนที่จะเข้าใจ	เพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็น	ถ้ามีจุดก็

จุดผู้รู	้ถ้ามต่ีอมกห็มายถงึต่อมผู้รูอ้ยูส่ถานทีใ่ด	กท็ีจิ่ตดวงรู้ๆ 	น้ันแลคอืตวัภพ	อุบายทีผุ่ดขึน้ภายในจิตน้ัน 

ก็บอกชัดๆ	แล้วไม่ผิดอะไรเลย	แต่เรามันงงไปเอง	เอ๊ะ	นี่มันยังไงกันนะไปเสียอีก	จึงไม่ได้ประโยชน์จาก

อุบายที่ผุดขึ้นบอกนั้นเลยในเวลานั้น	ปล่อยให้เวลาผ่านไปเปล่าๆ	เป็นเวลา	๓	เดือนกว่า	ทั้งที่ปัญหานั้น

ก็แบกอยู่ในจิตนั่นแล	ยังปลงวางกันไม่ได้

	 ก็แบกปัญหานี้ไปคนเดียวทางอ�าเภอบ้านผือ	ท่าบ่อ	ในป่าในเขา…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๖๙)
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ป่วยหนักครัง้แรก

	 ลงจากวัดดอยฯ	ท่านได้เดนิธดุงค์ไปทางบ้านกะโหม-โพนทอง	ซ่ึงอยูร่ะหว่างอ�าเภอบ้านผือ	กบัอ�าเภอ 

ท่าบ่อ	และได้ไปล้มป่วยลงที่นั่นด้วยโรคเจ็บขัดในหัวอก	ท่านแก้ได้ด้วยอริยสัจ	ท่านเทศน์ไว้ดังนี้

 	 “…อันน้ียงัท�าให้คดิย้อนหลังไปถงึคราวป่วยอยูอ่�าเภออะไร	ระหว่าง	อ.บ้านผือ	กบั	อ.ท่าบ่อ	ต่อแดน 

ต่อเขตกัน	มีแม่น�า้ทอนเป็นเขตแดน	ก็ไปป่วยอยู่ตรงนัน้	ป่วยอนันี้เขาเรียกว่าไข้เจ็บขัดในหัวอก	เราท�าให้ 

สงสัยเหมอืนกนัว่าถ้าไม่มเีช้ือ	ท�าไมคนป่วยจึงดาดาษกนัไปหมด	เหมอืนอหวิาต์	เหมอืนโรคฝีดาษ	วันหน่ึงๆ	 

เป็นกนัเท่าไรๆ	ตายกนัเท่าไรๆ	วันละ	๓	คน	๔	คน	๕	คน	๗,	๘	คน	น่ัน	ฟังซิโรคเจ็บขดัในหวัอกนะ	เราไปพกั 

อยูใ่นป่า	เขากไ็ปนิมนต์มา กุสลา มาตกิา	ให้คนตาย	เพราะแถวน้ันไม่มพีระอีกด้วย	กล็�าบากอีกแหละ	มอีะไร้	 

มแีต่	กุสลา มาติกา	ให้บุญคนตายไม่หยดุไม่ถอย	ทัง้วันๆ	เพราะวันหน่ึงตายสักเท่าไร	เลยจะไม่ได้หนีจาก 

ป่าช้านะ	ถึงขนาดนั้นแหละ	บ้านกระโหมโพนทองตายกันถึงขนาดนั้น	และสุดท้ายก็มาเป็นขึ้นกับเราเอง	

จนรู้สึกว่าจะเป็นความแน่ใจนะในเวลานั้น

	 แต่มอียูข้่อหน่ึงทีว่่า	ธรรมของเราน้ีกแ็ขง็กร้าวเหมอืนกนั	ไม่ใช่เล่นนะ	พอมนัมาปรากฏขึน้ในหวัอก 

ของเราเท่านั้น	โอ้	คราวนี้เราละคนหนึ่ง	นั่น	เริ่มแล้ว	อ๋อ	โรคเจ็บขัดหัวอกเป็นอย่างนี้เอง	และรู้ทันที	

คอืมนัเหมอืนกบัเหล็กแหลมกบัหลาวทิม่แทงเข้าไปในหวัอกในหวัใจน่ันน่ะ	หายใจแรงกไ็ม่ได้	ขดัเจ็บ	มนัขดั 

มันอะไรชอบกล	พูดไม่ถูก	ธรรมดามันเจ็บในหัวอก	แน่นในหัวอก	จากนั้นพอเราหายใจแรงๆ	หน่อยก็เป็น 

เหมือนหอกเหมือนหลาวทิ่มเข้าไปในน้ัน	 ก็ทราบทันที	 อ๋อ	 โรคอย่างน้ีเองที่โรคเจ็บหัวอกเขาเป็นกัน	 

เป็นอย่างน้ีเอง	เรารู	้โอ๋	ถ้าเป็นอย่างน้ีแล้วไม่นาน	เพราะมนัจะหายใจไม่ได้	คบัเข้า	แน่นเข้าๆ	หายใจแรงไม่ได้	 

แล้วสดุท้ายกเ็ลยไม่ไป	มาติกา กุสลา	ให้เขาแหละ	กบ็อกเขาขอตวัเถอะ	ทีน่ี่เป็นแล้วเป็นอย่างน้ันแล้ว	บอกเขา	 

ต้องหลบตัวมาอยู่ที่พัก	เพราะอยู่ป่าไผ่	กอไผ่ที่ตีนภูเขา

	 น่ีละเป็นเหตใุห้คดิ	ทีไ่ม่ลมืนะ	ในระยะน้ันจิตกล็ะเอียดมากทเีดยีว	เรือ่งร่างกายน้ีเป็นอันว่าปล่อยกนั 

ไปหมดแล้ว	ไม่มีอะไรเหลือ	เหลือแต่นามธรรม	ความคิดความปรุงที่ฟัดเหวี่ยงกันอยู่ตรงนั้น	จิตก็รู้สึก

ละเอียดมาก	ผ่องใสมาก	กล้าหาญมากในขั้นนั้น	นี่หลังจากถวายเพลิงของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนะ	

ปีน้ันแหละขโมยหนีจากหมูเ่พือ่นไปอยูใ่นป่าในเขาล�าพงัคนเดยีว	เพราะความเพยีรในข้ันน้ันในเวลาน้ันเป็น

ความเพียรที่อยู่กับใครไม่ได้	ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้น	จึงเหมาะกับงานของเราที่ไม่มีเวลาว่างเว้นแต่หลับ

เท่าน้ัน	หมนุกนัติว้ๆ	ทัง้วันทัง้คนื	เรยีกว่าเป็นสตปัิญญาอัตโนมตัแิล้ว	ทน้ีีเมือ่โรคเจ็บขดัหวัอกน้ีได้ปรากฏข้ึน 

ก็ชักจะรวนเร	เออ	เรานี้จะไปเสียแล้วเหรอนี่	นี่ที่ท�าให้คิดนะ
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	 ไปเวลาน้ีเรายงัไม่อยากไป	น่ัน	เพราะในหวัใจน้ียงัรูอ้ยูช่ดัๆ	ว่าถงึจะละเอียดขนาดไหนกต็าม	จิตน้ี 

ยังไม่ได้เป็นอิสระ	ยังมีอะไรอยู่ในจิตของเรา	หากว่าตายนี้เราก็แน่ว่าจะไปเกิดในที่นั้นๆ	ยังไงก็ต้องค้าง 

ไม่ถงึที	่ค้างกไ็ม่อยากค้าง	น่ีละทีท่�าให้วิตกวิจารณ์ว่ายงัไม่อยากตาย	เพราะจิตยงัจะค้างอยูใ่นช้ันใดช้ันหน่ึง

	 ในความรูสึ้กของเรามนัรูอ้ยูอ่ย่างชัดๆ	อย่างน้ันไม่สงสัย	ไม่มใีครมาบอกแหละ	สนฺทิฏฺ€โิก บอกอยู ่

ชัดๆ	ในภมูขิองจิตภมูขิองธรรม	และสถานทีท่ีจิ่ตจะไป	ไปอยู	่พดูจะว่าไปเกดิกไ็ปเกดิ	พดูง่ายๆ	มนัรูไ้ด้ชัดๆ	 

ยังไงก็ตามเรื่องค้างนี้ไม่อยากตกอยากค้างในสถานที่ใด	มีอย่างเดียวที่ว่าให้หลุดพ้นไปเสียต่อหน้าต่อตา

เท่านั้น	ตายเมื่อไรก็ไม่ว่า	แต่เวลานี้ยังไม่อยากตาย	ในความรู้สึกยังมีอาลัยอาวรณ์อยู่กับไม่ใช่ว่าชีวิตนะ	

อยูก่บัมรรคผลนิพพานทีต่นต้องการจะได้	เพราะความปรารถนาความมุง่มัน่ในจิตเวลาน้ัน	ไม่ต้องการอะไร

นอกจากถึงนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้น	นั่น	ถ้าเป็นภูมิธรรมก็อรหัตภูมิเท่านั้น	เวลานี้ยังไม่ถึงรู้เจ้าของ

อยู่ชัดๆ	นี่ละท�าให้เจ้าของมีความอาลัยให้รู้ชัดๆ	ไม่ลืมนะ

	 อาลัยน้ีเพราะยงัไม่ถงึจุดทีต้่องการ	จึงอาลัยยงัไม่อยากตาย	อยากจะเร่งให้ถงึน้ันก่อนแล้วไปเมือ่ไร

ไม่ว่า	แต่เมือ่เป็นเช่นน้ันแล้วโรคมนักบี็บบังคบัตลอดเวลา	ต้องหมนุติว้กลับย้อนหลังเอา	ไม่อยากตายกต้็อง 

ได้ตายเมือ่ถงึกาลมนัแล้วห้ามไม่ได้	ส่ิงเหล่าน้ีเป็นคตธิรรมดา	ยุง่ไปท�าไม	ใจย้อนกลับมา	แล้วกท็�าให้คดิเรือ่ง 

ของเจ้าของเองว่า	เรือ่งทกุขเวทนาน้ีเราเคยผ่าน	เราเคยรบมาแล้ว	ได้ความอัศจรรย์ไม่รูก้ีค่รัง้กีห่น	ในเวลา 

ทีเ่รา	เฉพาะอย่างยิง่เราน่ังหามรุง่หามค�า่น้ี	ทกุขเวทนามากแสนสาหสั	เรากเ็คยต่อสูไ้ด้ความอัศจรรย์มาแล้ว	 

น่ีกเ็ป็นทกุขเวทนาหน้าเดยีวกนั	อรยิสัจอันเดยีวกนั	เราจะถอยไปไม่ได้	จะต้องเอาให้เหน็ด�าเหน็แดงกนัใน 

คนืวันน้ี	เป็นกเ็ป็น	ตายกต็าย	ให้ตายอยูใ่นสนามรบน้ีเท่าน้ัน	ถอยไม่ได้	น่ัน	ฟังซิ	จิตมนักล้า	ถงึคราวกล้า 

มันกล้าขนาดนั้นนะ	จะเป็นจะตายอยู่ไม่ได้ถอย	ค�าว่ากลัวตายก็มีแต่ที่ว่ามันไม่ถึงที่เท่านั้นเอง	ไม่ใช่กลัว

แบบทีโ่ลกเขากลัวกนันะ	ถ้าว่ากลัวกม็เีท่าน้ัน	ไม่เพยีงไม่อยากตาย	คอืยงัไม่ถงึทีแ่ล้วไม่อยากตาย	อยากให้ 

ถึงที่ก่อนแล้วไปเมื่อไรไปเถอะ	นั่น

	 จากนั้นมาก็โหมก�าลังสติปัญญาหมุนเข้าในจุดตรงกลางอกนี้เลย	เอ้า	ทีนี้เป็นยังไงก็เป็นกันเถอะ	

ญาตโิยมกไ็ปเยีย่ม	ยกกนัไปทัง้บ้านเลยนะ	เป็นร้อยๆ	เรากไ็ล่เขากลับหมด	ไม่ให้ใครมายุง่เลย	เพราะวันน้ี 

เราจะขึน้เวทต่ีอกรกนักบัทกุขเวทนา	เอาให้ถงึเหตถุงึผลถงึพรกิถงึขงิถงึเป็นถงึตาย	ไล่เขา	เขากก็ลับไปหมด	 

ยงัเหลืออยูผู้่เฒ่าคนหน่ึงแอบอยูท่ีต้่นกอไผ่ในป่า	แกไม่กลับเพราะกลัวเราจะตาย	แกคงจะเหมอืนกบัว่าจะคอย 

มาดหูวัใจเราเวลาจะตาย	เพราะทราบอยูป่ระจักษ์น่ีว่าคนตายเกล่ือนอยูต่ลอดเวลา	ในระยะน้ันคนก�าลังตาย	 

กก็ลัวว่าเราจะตายเช่นเดยีวกนั	น่ันละทีน่ี่ฟัดกนัไปตัง้แต่หวัค�า่จนกระทัง่ถงึ	๖	ทุม่	เวลาน้ันเรามนีาฬิกาแล้ว	 

เรารู้แล้วที่นี่เอาตั้งแต่หัวค�่า	โยมเข้าไปเยี่ยมก็รีบไล่เขากลับ	แล้วเข้าที่เลย…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๓๑๗–๓๒๐)



200

แกไ้ดด้ว้ยอริยสัจ            

 “…ค้นเรื่องทุกขเวทนาที่มันอยู่ในหัวใจนี้	เอากันหมุนอยู่ในหัวใจนี้เลย	เป็นยังไง	เกิดขึ้นจากอะไร	

เสียดแทง	เสียดแทงอะไร	เวทนาเป็นหอกเป็นหลาวเมือ่ไร	มนักเ็ป็นทกุข์ธรรมดาๆ	ทกุข์น้ีกเ็ป็นสภาพอันหน่ึง	 

ท่านว่าเป็นของจรงิ ทุกฺข ํอริยสจฺจํ	ค้นกนัไปค้นกนัมาไม่ถอยเลย	เป็นกบัตายไม่ได้สนใจ	สนใจแต่ให้รูค้วามจรงิ 

ในวันน้ี	เมือ่เวลาเข้าตะลุมบอนกนัอย่างไม่หยดุไม่ถอย	ทน้ีีทกุขเวทนามนัมากเท่าไรมนัแทงในหวัอก	สตปัิญญา 

ย่ิงหมนุติว้ๆ	เช่นเดยีวกบัเราน่ังหามรุง่หามค�า่น่ันเองละสตปัิญญาอันน้ี	เพราะมนัเคยอยูแ่ล้วน่ี	ปล่อยให้เข้า 

สนาม	ให้ขึ้นเวทีมันก็ขึ้นเลย	ทันทีเลยไม่ถอย	เอาอยู่จนกระทั่งถึง	๖	ทุ่มกว่า	เวลาดูนาฬิกาแล้ว

	 พอเอากันเต็มที่เห็นประจักษ์นะ	โห	ถอน	เวลาถอนนี้ถอนอย่างประจักษ์เช่นเดียวกับทุกขเวทนา

ของเรา	ถอนเวลาทีเ่ราน่ังหามรุง่หามค�า่	จิตรอบด้วยปัญญา	ทกุขเวทนาถอนแบบเดยีวกนั	ทน้ีีเวลาถอนน้ี 

แหม	มนัเหมอืนกบัเป็นตวัเป็นตนจรงิๆ	นะ	ถอนออกจากหวัใจน่ี	ถอนออกๆ	ก�าหนดตามกนัๆ	ทน้ีีถอนออก 

จนโล่งหมดเลย	หายเงยีบไม่มอีะไรเหลือ	ก�าหนดดใูห้ชัดเจนขนาดน้ัน	มนัไม่มอีะไรเหลือ	โล่งหมดในหวัอกน่ี	 

สุดท้ายกเ็หมอืนกบัร่างกายไม่ม	ีว่างไปหมดเลย	เอ้า	พกัอยูน้ั่นก่อน	คอืหมายความว่าพกัดคูวามอัศจรรย์ 

ของจิต	 ที่น่ีเมื่อทุกขเวทนาดับไปหมดแล้ว	 มีแต่ความว่างของร่างกาย	 จากน้ันก็เป็นความว่างของจิต	 

กายหายเงยีบ	เอากนัเตม็ทีเ่ลย	จนกระทัง่จิตมนัพอตวัแล้วกย็บิแยบ็ๆ	ถอยออกมาๆ	จิตกย็งัว่าง	ร่างกาย

แม้จะมอียูก่ต็าม	แต่ไม่มเีจ็บมปีวดมเีสียดแทงในหวัอกอย่างทีเ่คยเป็นมาเลย	โล่งไปหมด	เอาละทน้ีีไม่ตาย	 

น่ัน	พอจากน้ันกดู็นาฬิกา	๖	ทุม่กว่า	ทน้ีีแน่ใจว่าไม่ตาย	รูสึ้กเป็นความแน่ใจเพราะโล่งหมดและยงัไงกห็าย	 

โรคนี้หาย	ไม่ยากอะไรเลย	แน่ะ	แก้กันด้วยอริยสัจ

	 พอหลังจากน้ันแล้วกล็งเดนิจงกรม	เขาเรยีกตะเกยีงอะไร	แก้วครอบเล็กๆ	น่ันน่ะ	ภาษาทางอีสาน

เขาเรยีกตะเกยีงโป๊ะ	เล็กๆ	น่ัน	จุดไว้ข้างนอกมุง้โน้น	ตัง้ไว้โน้น	ตัง้แต่ต่อสู้กนัอยูโ่น้นนะ	จุดไว้แล้วกเ็ข้าทีล่ะ	 

มองเหน็ไฟอยูน่อกมุง้โน้น	ไม่ได้เอาเข้ามาในมุง้	จากน้ันกล็งเดนิจงกรม	โอ๋ย	เดนิกต็วัปลิวไปเลย	หายเงียบ	 

ไม่มีอะไรเหลือ	นั่น	ฟังซิเพื่อนฝูง	นี่ละเวลาต่อสู้กันเห็นได้ชัด	นี่ละอริยสัจ	เป็นยังไงอริยสัจ	ท�าให้เราเห็น 

เป็นยังไงบ้างฟังซิ

	 ทกุขสัจน้ีเป็นเหมอืนหนิลับปัญญานะ	ถ้าเราพจิารณาแบบพระพทุธเจ้าสอนแบบอรยิสัจเป็นของจรงิๆ	 

เรือ่งทกุขเวทนาน้ีเป็นหนิลับปัญญาให้คมกล้า	ทกุขเวทนากล้าสาหสัเข้าไปเท่าไร	สตปัิญญายิง่หมนุตวัติว้ๆ	 

ถอยไม่ได้	จนกระทัง่ได้ถอนพรวดออกมาให้เหน็ประจักษ์ชดัเจน	จนถงึขนาดทีว่่า	เอ้า	ไม่ตายแล้วทีน่ี่	ร่างกาย 

กโ็ล่ง	นอกจากน้ันจิตกโ็ล่งไปหมด	สุดท้ายกห็ายเงยีบไปหมด	จากน้ันกล็งเดนิจงกรม	และสุดท้ายวันน้ันไม่ลง

นอนเลยนะ	ตลอดรุง่	พอสว่างบ้างไม่บ้างน้ี	โยมน้ันปบุปับเข้ามาหา	‘เอ้า	โยมมาท�าไมล่ะ’	‘โห	ผมนอนอยูน้ี่	 

ข้างกอไผ่น่ี’	‘เอ้า	นอนท�าไม	กบ็อกให้ไปตัง้แต่เมือ่คนืน้ี’	‘โอ๋ย	ผมไม่ไป	ผมกลัวท่านจะตาย	ผมคอยแอบอยูน้ี่	 
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ผมก็ไม่ได้นอนเหมือนกันเมื่อคืน’	ว่าอย่างนั้นนะ	‘ไฟของท่านสว่างตลอดรุ่ง	เห็นท่านมาเดินจงกรม	ผมก็ 

ดีใจบ้าง’	ว่างั้น

	 น่ันละพดูถงึเรือ่งว่าจิตทีม่นัอาลยั	อาลัยในความเป็นอยูใ่นชีวิตคอืยงัไม่อยากตายน้ัน	มนัมส่ีวนมส่ิีง 

ทีห่มายอยู	่ความมุง่มัน่ยงัไม่ถงึข้ันจบส้ินลงไป	มนัจึงเหมอืนกบัว่ายงัไม่อยากตาย	น่ีเป็นได้	พดูถงึเบ้ืองต้น

มาถงึขัน้น้ีละ	มนัเป็นได้	เวลาตายมนักร็ูชั้ดๆ	ว่าไม่ถงึจะต้องค้างอยูใ่นทีใ่ดทีห่น่ึง	ไม่อยากค้างเพราะไม่เป็น 

จุดที่เราต้องการ	เราต้องการให้พ้นไปเสียอย่างเดียวเท่านั้น	เอา	ไปเมื่อไรไม่ว่า	นี่ละจิตเป็นอย่างนั้น

	 เราจึงว่าล�าบากส�าหรบัเราเองการประพฤตปิฏบัิตติวั	แต่มนัได้ส่ิงทีอั่ศจรรย์ในเวลาจนตรอกจนมมุ 

ทกุครัง้เชียวนะ	ตัง้แต่เริม่น่ังตลอดรุง่มาจนถงึขัน้ทีว่่าเจ็บขดัหวัอกน้ี	น่ีกเ็อากนัจนได้	ออกได้	เหน็ได้อย่าง

ชัดเจน	ไม่งัน้ผมแน่ใจว่าผมต้องตายเช่นเดยีวกบัชาวบ้านทีเ่ขาตายวันละน้อยวันละ	๓	วันละมากวันละ	๘	คน	 

ฟังซิ	โรคอันนี้เหมือนกับว่าจะเป็นโรคระบาด	มีเชื้อมีอะไรอย่างนั้นแหละ	ตามอย่างที่เป็นในผมนี้	มันขัด

หัวอกนะ	 ขัดอยู่ในหัวอก	 มันทิ่มแทงเข้าไปเหมือนกับหอกกับหลาว	 ทิ่มเข้าไปๆ	 แล้วท�าให้แน่นในหัวอก	 

อยูป่กติแน่นในหัวอกมาก	ออกจากนัน้พอกระดกิอยา่งนี	้มันจะเสยีดแทงเข้าไป	หายใจแรงๆ	ก็เหมือนกับ 

เป็นหลาวทิ่มเข้าไปๆ	นี่ละเราก็มองเห็นได้เท่านั้นว่าเป็นเชื้อมาจากที่ไหนก็ไม่เห็น	มันก็มีเท่านั้น

	 แต่เวลาพจิารณาแล้วแก้ถอนกนั	มนักถ็อนให้เหน็ชัดๆ	น่ีนะ	กไ็ม่ทราบว่ามนัโรคมเีช้ือหรอืไม่ม	ีผมทราบ 

ไม่ได้	ทราบได้แต่มนัแก้กนัได้ด้วยอรยิสัจ	ปัญญาพจิารณากองทกุข์	แยกแยะกนักบัร่างกายของเราออกให้ 

เหน็อย่างชัดเจน	ดงัทีเ่ราเคยปฏิบัตมิาในสมยัทีน่ั่งหามรุง่หามค�า่	ไม่ได้ผิดกนัเลย	แต่เรือ่งสตปัิญญาต้องขึน้ 

สดๆ	ร้อนๆ	เราจะไปเอาเรือ่งเก่าเรือ่งทีเ่คยเป็นมามาปฏบิตัไิม่ได้	เป็นเรือ่งนิทานหรอืเป็นเรือ่งปรยิตัเิป็น

ต�ารบัต�าราไปเสีย	มนัไม่ขึน้สดๆ	ร้อนๆ	แก้ไม่ได้นะ	เรือ่งแก้กเิลส	แก้อะไรทกุส่ิงทกุอย่าง	แก้ทกุขเวทนาน้ี	 

มนัต้องสดๆ	ร้อนๆ	หากว่าจะเป็นอุบายของสตปัิญญาทีเ่คยเป็นมาแล้ว	กใ็ห้เกดิขึน้มาโดยสดๆ	ร้อนๆ	อย่าให้ 

เกิดขึ้นมาด้วยการคาดการหมาย	นี่วิธีการพิจารณาต้องเป็นอย่างนั้น	มันถึงแก้สดๆ	ร้อนๆ	จริงๆ	พูดถึง

เรื่องชัดในอริยสัจ	ทุกขเวทนานี้เป็นอย่างนั้นจริงๆ	กล้าพูดได้อย่างเต็มปากไม่สงสัย…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๓๒๐–๓๒๒)

ยอ้นกลับวัดดอยฯ 

	 ดังได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า	เมื่อท่านอยู่วัดดอยธรรมเจดีย์นั้น	มีปัญหาธรรมที่ท่านยังหาค�าตอบมิได้	

ปัญหานั้นคือ

	 “…ถ้ามจุีดมต่ีอมแห่งผู้รูอ้ยูต่รงไหน	น้ันแลคอืตวัภพ	น่ัน	บอกชัดๆ	เลยนะ	แต่เรามนังงเป็นไก่ตาแตก 

ไปได้	เอ…จุดทีไ่หน	ต่อมทีไ่หน	เอาอีกแหละ	กม็องเหน็ชดัๆ	อยูแ่ล้ว	เพราะจุดสว่างมนัเหน็เป็นดวงอยูใ่นจิต	 
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สว่างจ้าอยูภ่ายในจิตน้ี	พดูง่ายๆ	กเ็หมอืนตะเกยีงเจ้าพาย	ุมนัสว่างจากไส้ตะเกยีง	น่ันตวัไส้มนัละคอืทีจุ่ด

ที่สว่าง	มันก็เห็นอยู่แล้ว	นี้ก็เป็นอย่างนั้น	มันสว่างจ้าอยู่กับจิต	จุดแห่งความสว่างมันก็เห็นได้อย่างชัดๆ	 

แต่มนัไม่จ้ีเข้าตรงน้ีซิ	กลับลูบคล�าไปทีไ่หนตามประสาความโง่น่ันแล	อุบายผุดขึน้มาขนาดน้ันแล้วน่าจะยดึได้	 

มันยังไม่เห็นยึดได้	โง่ขนาดไหนพระเราน่ะ

	 กแ็บกปัญหาน้ีไปคนเดยีวทางอ�าเภอบ้านผือ	ท่าบ่อ	ในป่าในเขา	(เล่าไว้แล้วข้างต้น)	ทแีรกท่านเจ้าคณุ 

ธรรมเจดย์ีท่านไปด้วย	เรากจ็�าเป็นให้ท่านไปด้วย	แต่เวลาอยูด้่วยกนั	เรากค็อยหลีกเล่ียงท่านอยูเ่รือ่ย	เพราะ 

กลัวขาดการสืบต่อทางความเพยีร	ไม่ค่อยมาสนทนาธรรมกบัท่านบ่อยนัก	ท่านจึงได้ใส่ปัญหาเราว่า	‘เธอเอ๊ย	 

เรากลับไปแล้วเธอกจ็ะสบายหรอก	เธอยุง่เพราะเรา’	ท่านว่าอย่างน้ัน	คอืเรามนัไม่สะดวกจะอยูด้่วยใครๆ	 

เวลาน้ัน	ท่านกม็เีรือ่งจะพดูจะคยุอะไรกบัเราอยูเ่รือ่ย	ส่วนเรามนัขาดความเพยีรไม่อยากให้เสียเวลา	เวลาพดู 

คยุกบัท่านมนักช็ะงกัไปบ้างในทางความเพยีร	พอออกจากท่านไปมนัดดีผึงๆ	จึงต้องกลับมาทีวั่ดดอยฯ	อีก	 

เดือนเมษายนมาบวชหลวงตาเริญ	พอบวชแล้วก็ขึ้นวัดดอยฯ	อีก	อยู่ที่นั่นจนถึงเดือน	๖	แรมดับ	คือแรม	 

๑๕	ค�า่	เป็นพรรษาที	่๑๖	จุดต่อมน้ีมนัถงึได้ไปเข้าใจกนัทีต่รงน้ันแหละ	ทีวั่ดเก่าวัดทีเ่กดิปัญหาน่ันแล	เป็นแต่ 

เพียงคนละกุฏิเท่านั้น…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๑๕๗)

	 “…ทน้ีีถงึเวลามนัจะรูน้ะ	กพ็จิารณาจิตอันเดยีวไม่ได้กว้างขวางอะไร	เพราะส่ิงต่างๆ	ทีเ่ป็นส่วนหยาบ 

มนัรูห้มด	รปู	เสียง	กล่ิน	รส	เครือ่งสัมผัสทัว่โลกธาต	ุมนัรูห้มดเข้าใจหมดและปล่อยวางหมดแล้ว	มนัไม่สนใจ 

พจิารณา	แม้แต่รปู	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	ยงัไม่ยอมสนใจพจิารณาเลย	มนัสนใจอยูเ่ฉพาะความรู้ 

ทีเ่ด่นดวงกบัเวทนาส่วนละเอียดภายในจิตเท่าน้ัน	สตปัิญญาสัมผัสสัมพนัธ์อยูก่บัอันน้ี	พจิารณาไปพจิารณามา	 

แต่กพ็งึทราบว่าจุดทีว่่าน้ีมนัยงัเป็นสมมตุ	ิมนัจะสง่าผ่าเผยขนาดไหนกส็ง่าผ่าเผยอยูใ่นวงสมมตุ	ิจะสว่าง

กระจ่างแจ้งขนาดไหนก็สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในวงสมมุติ	เพราะอวิชชายังมีอยู่ในนั้น

	 อวิชชานั้นแลคือตัวสมมุติ	จุดแห่งความเด่นดวงนั้นก็แสดงอาการลุ่มๆ	ดอนๆ	ตามขั้นแห่งความ

ละเอียดของจิตให้เราเหน็จนได้	บางทกีม็ลัีกษณะเศร้าหมองบ้าง	ผ่องใสบ้าง	ทกุข์บ้างสุขบ้าง	ตามขัน้ละเอียด 

ของจิตภูมน้ีิให้ปรากฏพอจับพริธุได้อยูน่ั่นแล	สตปัิญญาข้ันน้ีเป็นองครกัษ์รกัษาจิตดวงน้ีอย่างเข้มงวดกวดขนั	 

แทนทีม่นัจะจ่อกระบอกปืนคอืสตปัิญญาเข้ามาทีน่ี่มนัไม่จ่อ	มนัส่งไปทีอ่วิชชาหลอกไปโน้น	จึงได้ว่าอวิชชาน้ี 

แหลมคมมาก	ไม่มอีะไรแหลมคมมากยิง่กว่าอวิชชาซ่ึงเป็นจุดสุดท้าย	ความโลภมนักห็ยาบๆ	พอเข้าใจและ 

เหน็โทษได้ง่าย	โลกยงัพอใจกนัโลภคดิดซิู	ความโกรธกห็ยาบๆ	โลกยงัพอใจโกรธ	ความหลง	ความรกัความชัง	 

ความเกลียดความโกรธอะไร	เป็นของหยาบๆ	พอเข้าใจและเห็นโทษได้ง่าย	โลกยังพอใจกัน

	 อันนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้น	มันเลยมาหมด	ปล่อยมาได้หมด	แต่ท�าไมมันยังมาติดความสว่างไสวความ

อัศจรรย์อันน้ี	ทน้ีีอันน้ีเมือ่มนัมอียูภ่ายในน้ี	มนัจะแสดงความอับเฉาขึน้มานิดๆ	แสดงความทกุข์ขึน้มานิดๆ	



203

หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน	ไม่คงเส้นคงวา	ให้จับได้ด้วยสติปัญญาที่จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่ตลอด

เวลา	ไม่ลดละความพยายามอยากรูอ้ยากเหน็ความเป็นต่างๆ	ของจิตดวงน้ี	สุดท้ายกห็นีไม่พ้น	ต้องรูก้นัจนได้ 

ว่าจิตดวงน้ีไม่เป็นทีแ่น่ใจตายใจได้	จึงเกดิความร�าพงึขึน้มาว่า	จิตดวงเดยีวน้ี	ท�าไมจึงเป็นไปได้หลายอย่าง 

นักนะ	เดี๋ยวเป็นความเศร้าหมอง	เดี๋ยวเป็นความผ่องใส	เดี๋ยวเป็นสุข	เดี๋ยวเป็นทุกข์	ไม่คงที่ดีงามอยู่ได้

ตลอดไป	ท�าไมจิตละเอียดถึงขนาดนี้แล้วจึงยังแสดงอาการต่างๆ	อยู่ได้

	 พอสตปัิญญาเริม่หนัความสนใจเข้ามาพจิารณาจิตดวงน้ี	ความรูช้นิดหน่ึงทีไ่ม่คาดไม่ฝันกผุ็ดขึน้มา 

ภายในใจว่า	ความเศร้าหมองกด็	ีความผ่องใสกด็	ีความสุขกด็	ีความทกุข์กด็	ีเหล่าน้ีเป็นสมมตุทิัง้ส้ิน	และ 

เป็นอนัตตาทั้งมวลนะ…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๖๙–๗๐)

	 “…ธรรมเหล่าน้ีเป็นอนัตตานะ	น่ัน	ฟังซิ	ธรรมเหล่าน้ีเป็นอนัตตานะ	น่ีละ	ผุดข้ึนอย่างไม่คาดไม่ฝันนะ	 

คอืเวลาน้ันมนัเข้าวงน้ีแล้วเข้าพจิารณากนัแล้ว	ธรรมกส็อนขึน้ภายในอย่างน้ัน	เหมอืนกนักบัอันน้ันละ	ธรรมน้ี 

เป็นอนัตตานะ	พอว่าอย่างน้ันมนักผึ็งเลย	น่ันไม่ได้ข้ามวันข้ามคนืนะ	เพยีงเวลาประมวลเท่าน้ันเอง	นานเมือ่ไร	 

ไม่ได้นาน	ถ้าเข้ามาจ่อน้ีไม่นาน	ถ้าหากว่าจ่อแต่ก่อนๆ	มนักเ็สรจ็ไปนานแล้วตัง้แต่โน้น	ตัง้แต่ทีว่่ามจุีดมต่ีอม 

แห่งผู้รู้โน่น	จะไปตั้งแต่โน้นนะ	นี้มันหากไม่รู้วิธีจับไม่ได้เท่านั้นเอง	มาคราวนี้จับได้ปุ๊บทันทีเลย	ขณะนั้น

เลยเชียว

	 บอกเป็นเงือ่นๆ	สอนขึน้มาในน้ี	เป็นเองนะ	แยบ็ๆๆ	ค�าว่าสุขกด็	ีค�าว่าทกุข์กด็	ีค�าว่าเศร้าหมองกด็	ี 

ค�าว่าผ่องใสกด็	ีธรรมเหล่าน้ีเป็นอนัตตานะ	ลักษณะเป็นเหมอืนกบัว่าสองเงือ่น	อัตตากบัอนัตตา	เป็นลักษณะ 

สองเงือ่น	ธรรมเหล่าน้ีเป็นสมมตุเิป็นอนัตตา	จากน้ันมนัม้วนไปเลย	เป็นลักษณะอย่างน้ันนะ	ถ้าเป็นมะพร้าว 

ก็	๒	หน่อ	มันคว�่าไปเลยเป็นลักษณะอย่างนั้น…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๔๕๑–๔๕๒)

	 “…เท่าน้ันแลสตปัิญญากห็ยัง่ทราบจิตทีถ่กูอวิชชาครอบง�าอยูน้ั่นว่า	เป็นสมมตุทิีค่วรปล่อยวางโดย 

ถ่ายเดยีว	ไม่ควรยดึถอืเอาไว้	หลังจากความรูท้ีผุ่ดขึน้บอกเตอืนสตปัิญญาผู้ท�าหน้าทีต่รวจตราอยูข่ณะน้ัน 

ผ่านไปครูเ่ดียว	จิตและสตปัิญญาเป็นราวกบัว่าต่างวางตวัเป็นอุเบกขามธัยสัถ์	ไม่กระเพือ่มตวัท�าหน้าทีใ่ดๆ	 

ในขณะน้ันจิตเป็นกลางๆ	ไม่จดจ่อกบัอะไร	ไม่เผลอส่งใจไปไหน	ปัญญากไ็ม่ท�างาน	สตกิร็ูอ้ยูธ่รรมดาของตน 

ไม่จดจ่อกับสิ่งใด

	 ขณะจิต	สติ	ปัญญา	ทั้งสามเป็นอุเบกขามัธยัสถ์นั้นแล	เป็นขณะที่โลกธาตุภายในจิตอันมีอวิชชา

เป็นผู้เรอืงอ�านาจ	ได้กระเทอืนและขาดสะบ้ันบรรลัยลงจากบลัลังก์คอืใจ	กลายเป็นวิสุทธจิิตขึน้มาแทนที่

ในขณะเดยีวกนักบัอวิชชาขาดสะบ้ันหัน่แหลกแตกกระจายหายซากลงไปด้วยอ�านาจสตปัิญญาทีเ่กรยีงไกร	
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ขณะที่ฟ้าดินถล่มโลกธาตุหวั่นไหว	(โลกธาตุภายใน)	แสดงมหัศจรรย์ขั้นสุดท้ายปลายแดนระหว่างสมมุติ

กับวิมุตติ	ตัดสินความบนศาลสถิตยุติธรรม	โดยวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผู้ตัดสินคู่ความ	โดยฝ่ายมัชฌิมา

ปฏปิทา	มรรคอรยิสัจเป็นฝ่ายชนะโดยส้ินเชงิ	ฝ่ายสมทุยัอรยิสัจเป็นฝ่ายแพ้น็อกแบบหามลงเปล	ไม่มทีาง

ฟื้นตัวตลอดอนันตกาลสิ้นสุดลงแล้ว

	 เจ้าตวัเกดิความอัศจรรย์ล้นโลก	อุทานออกมาว่า	โอ้โห่ๆ	อัศจรรย์หนอๆ	แต่ก่อนธรรมน้ีอยูท่ีไ่หนๆ	 

มาบดัน้ีธรรมแท้	ธรรมอัศจรรย์เกนิคาด	(เกนิโลก)	มาเป็นอยูท่ีจิ่ต	และเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกนักบัจิตได้อย่างไร	 

และแต่ก่อนพระพทุธเจ้า	พระสงฆ์สาวกอยูท่ีไ่หน	มาบัดน้ีองค์สรณะทีแ่สนอัศจรรย์มาเป็นอันหน่ึงอันเดยีว

กบัจิตดวงน้ีได้อย่างไร	โอ้โห	ธรรมแท้	พทุธะแท้	สังฆะแท้	เป็นอย่างน้ีหรอื	ไม่อยูก่บัความคาดหมายด้นเดา 

ใดๆ	ทั้งสิ้น	แต่เป็นความจริงล้วนๆ	อยู่กับความจริงล้วนๆ	อย่างเดียว…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๗๐–๗๑)

ไมส่งวนจิต     

	 จากการทีก่เิลสมารวมตวัอยูใ่นจิตดวงเดยีว	หรอืทีท่่านเรยีกว่าจิตอวิชชาดวงสว่างไสวน้ี	ท่านอาจารย์ 

ได้เทศน์เตือนผู้ปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้โดยสรุป	ดังนี้

	 “…ปัญหาเรื่องอวิชชานี้มันท�าให้งงอยู่นานเหมือนกัน	คือขณะนั้นจิตมันสว่าง	จนตัวเองเกิดความ

อัศจรรย์ในความสว่างไสว	ทกุสิง่ทกุอย่างทีจ่ะเป็นเหตใุห้อัศจรรย์น้ันรูสึ้กมารวมตวัอยูใ่นจิตน้ันหมด	จนเกดิ 

ความอัศจรรย์ในตวัเองว่า	แหม	จิตของเราท�าไมถงึได้อัศจรรย์ถงึขนาดน้ีนะ	มองดกูายทัง้กายไม่เหน็	มนัเป็น 

อากาศธาตุเสียหมด	ว่างไปหมด	จิตมีความสว่างไสวอย่างเต็มที่

	 แต่เดชะนะ	พอเวลาเกดิความอัศจรรย์ตวัเองขึน้มา	ถงึกบัอุทานในใจในเวลาน้ันด้วยความหลงไม่รูสึ้กตวั	 

ถ้าพดูถงึธรรมะส่วนละเอียดมนัเป็นความหลงอันหน่ึง	มนัอัศจรรย์ตวัเอง	ท�าไมจิตของเราถงึได้เป็นขนาดน้ี	

พอว่าอย่างน้ันกม็ธีรรมะบันดาลขึน้มา	อันน้ีกไ็ม่คาดไม่ฝันเหมอืนกนั	ผุดขึน้มาเหมอืนกบัมคีนพดูอยูภ่ายใน

จิตนี้	แต่ไม่ใช่คนพูดผุดขึ้นมาเป็นบทๆ	ว่า	‘ถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหน	นั้นแลคือตัวภพ’	ว่าอย่างนั้น

	 ธรรมชาตน้ัินมนัเป็นจุดจรงิๆ	จุดของความรู	้จุดของความสว่างน้ันมนัมจุีดจรงิๆ	ดงัอุบายผุดขึน้มาบอก	 

ทน้ีีเรากไ็ม่ได้ค�านึงว่าอะไรมนัเป็นจุด	เลยงงไปเสียอีกแทนทีจ่ะได้อุบายจากค�าเตอืนทีผุ่ดข้ึนน้ัน	เลยเอาปัญหาน้ัน 

มาขบคดิ	จนกว่าได้มาพจิารณาถงึตอนน้ี	ตอนทีว่่าจุดน้ี	ปัญหาอันน้ีจึงยตุลิงไป	ถงึได้ย้อนกลับคนืไปรูเ้รือ่งทีว่่า	 

ถ้ามจุีดมต่ีอมแห่งผู้รูอ้ยูท่ีไ่หนน้ันแลคอืตวัภพ	ได้อย่างชัดเจน	ถงึได้ความ	อ๋อ	ค�าว่าจุดต่อมหมายถงึอันน้ีเอง	 

แต่ก่อนไม่เข้าใจ	มนัเป็นจุดจรงิๆ	จะอัศจรรย์แค่ไหน	มนักเ็ป็นจุดของความอัศจรรย์	มนัเป็นจุดให้รูอ้ยู	่พออันน้ัน 

สลายลงไปแล้วมันไม่มีจุด	เพราะจุดมันเป็นสมมุติทั้งนั้น	จะละเอียดแค่ไหนมันก็เป็นสมมุติ
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	 ถงึได้เทศน์สอนหมูเ่พือ่นเสมอว่า	เมือ่เข้าไปถงึจุดน้ันแล้วอย่าไปสงวนอะไรทัง้น้ัน	ให้พจิารณาลงไป	 

แม้ทีสุ่ดจิตจะฉบิหายลงไปด้วยการพจิารณาจรงิๆ	กข็อให้ฉบิหายไป	อะไรจะรบัรูว่้าบรสุิทธิก์ใ็ห้รบัรูไ้ป	หรอื 

จะฉิบหายไปหมดไม่มีอะไรจะรับรู้ว่าบริสุทธิ์ก็ขอให้รู้กัน	อย่าได้สงวนอะไรไว้เลย	ก็เพื่อกันไว้ว่ากลัวจะมา 

สงวนอันน้ีเอง	ถ้าหากไม่เตอืนถงึขนาดน้ันแล้วอย่างไรกต้็องตดิ	ขอให้รูเ้ท่าน้ัน	อะไรๆ	จะดบัไปกด็บัไปเถดิ	 

แม้ทีสุ่ดจิตดวงน้ีจะดบัไปด้วยอ�านาจของการพจิารณากข็อให้ดบัไป	ไม่ต้องสงวนเอาไว้	เวลาพจิารณาต้อง 

ลงถึงขนาดนั้น

	 แต่จะหนีความจริงไปไม่พ้น	สิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นก็ต้องดับ	สิ่งใดที่จริงเป็นหลักธรรมชาติของตัวเอง

แล้วกจ็ะไม่ดบั	คอืจิตทีบ่รสุิทธิน้ั์นจะไม่ดบั	ทกุส่ิงทกุอย่างดบัไป	ผู้ทีรู่ว่้าดบัน้ันไม่ดบั	อันน้ันดบัไป	อันน้ีดบัไป	 

ผู้ทีรู่ว่้าสิง่เหล่าน้ันดบัไปน้ันไม่ดบั	จะว่าเอาไว้กไ็ด้ไม่เอาไว้กไ็ด้	มนักร็ูอ้ยูอ่ย่างน้ัน	ถ้าเราสงวนน่ีกเ็ท่ากบัเรา

สงวนอวิชชาไว้น่ันเอง	เพราะอวิชชามนัละเอียด	มนัอยูก่บัจิต	ถ้าสงวนจิตกเ็ท่ากบัสงวนอวิชชา	เอ้า	ถ้าจิต 

จะฉบิหายไปด้วยกนักข็อให้ฉิบหายไป	อุปมาเหมอืนกบัฟันกฟั็นลงไปเลย	ไม่ให้มอีะไรเหลือ	ให้มนัม้วนเส่ือ

ลงไปด้วยกันหมด	ขนาดนั้นพอดี

	 ถ้าหากจะมกีารแบ่งสู้แบ่งรบักนัอยู	่อย่างไรกต้็องตดิในข้ันน้ีแน่	จึงไม่ยอมแบ่งสู้แบ่งรบัเลย	เอากเิลส 

ออกให้หมด	อะไรจะดบักด็บัให้หมด	พอด	ีส่วนทีไ่ม่อยูใ่นฐานะทีจ่ะดบัยงัไงกไ็ม่ดบั	พดูง่ายๆ	กเ็หมอืนกบัว่า 

โจรมนัเข้าไปอยูใ่นบ้านน้ี	ถ้าเราจะสงวนบ้านโจรมนักอ็ยูท่ีน่ั่น	เดีย๋วโจรมนักย็งิป้างออกมาตาย	เอ้า	ควรจะ 

เผาบ้านทัง้หลังกเ็ผาเสีย	หากว่าจะปล่อยโจรน้ีไว้มนักจ็ะท�าลายส่ิงทีม่คีณุค่ามากกว่าบ้านต่อไปอีก	ยอมเสีย

สละเสียบ้านหลังนี้	เอาไฟเผาเข้าไปเลย	นี่แหละที่ว่าเผาอวิชชา	เอ้า	จิตจะดับจริงๆ	ก็ให้ดับไปซิ	แท้จริง

จิตไม่ดับ	เมื่อเผานั้นหมดถึงจะรู้	อ๋อ	สิ่งที่มีคุณค่านี้อยู่ใต้อ�านาจอวิชชา	มันครอบไว้หมด	พออวิชชาดับ

ไปพั๊บ	อันนี้ก็เปิด	แทนที่จะดับไปด้วยแต่ไม่ดับ	ถ้าสงวนไว้แล้วเป็นอันติดไปไม่รอด…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๒๖–๒๗)

เกิดความสลดสังเวช

	 ท่านอาจารย์ได้เทศน์โดยสรปุเกีย่วกบัการบ�าเพญ็ความเพยีรของท่านตัง้แต่พรรษาที	่๗	จนถงึพรรษา 

ที่	๑๖	และความรู้สึกสลดสังเวชในความหลงอวิชชาและในทุกข์ทั้งหลายไว้ดังนี้

	 “…นี่พูดอย่างถึงใจที่เราท�าอย่างถึงใจ	เอาเป็นเอาตายเข้าว่า	ในขณะที่บ�าเพ็ญอยู่นั้นไม่เคยคิดว่า

ตนจะได้มาเป็นครเูป็นอาจารย์สอนหมูเ่พือ่น	ไม่ว่าฆราวาสและพระเณรดงัทีเ่ป็นมาน้ีเลย	เพราะนิสัยของ

เราเป็นคนมนิีสัยวาสนาน้อย	มคีวามสนใจใฝ่ต่อการประพฤตปิฏบัิตหิรอืฝึกฝนทรมานตนถ่ายเดยีวเท่าน้ัน	

ไม่เคยสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดในขณะที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่
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	 เพราะฉะน้ัน	เราจึงไม่ได้เทศน์สอนคนในเวลาเราปฏบิตัอิยู	่แต่ชุลมนุวุ่นวายหรอืเข้าตะลุมบอนกบั 

กเิลส	ไม่สนใจกบัอะไรในโลกสงสารอยูถ่งึ	๙	ปี	ตัง้แต่พรรษา	๗	ทีเ่ราออกปฏบิตัทิแีรกจนกระทัง่ถงึพรรษาที	่๑๖	 

ออกพรรษาแล้ว	ถงึเดอืน	๖	แรมดบั	คอื	แรม	๑๕	ค�า่	เอ๊า	พดูให้เตม็ภมูโิง่เตม็เปาน้ีเสีย	จนถงึคนืวันดบัน้ัน 

ถึงได้ตัดสินใจกันลงได้ด้วยความประจักษ์ใจหายสงสัยทุกส่ิงทุกอย่างเรื่องภพเรื่องชาติ	 เรื่องความเกิด	 

แก่	เจ็บ	ตาย	เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทได้ขาดกระเด็นออกไปจากใจในคืนวันนั้น	ใจได้เปิดเผย

โลกธาตใุห้เหน็อย่างชัดเจน	เกดิความสลดสงัเวช	น�า้ตาร่วงตลอดคนื	ในคนืน้ันไม่ได้หลับได้นอนเลยเพราะ

สลดสังเวชความเป็นมาของตน	สลดสังเวชเรือ่งความเกดิ	แก่	เจ็บ	ตาย	เพราะอ�านาจแห่งกเิลสมนัวางเช้ือ 

แห่งกองทกุข์ฝังใจไว้	ไปเกดิในภพน้ันชาตน้ีิมแีต่แบกกองทกุข์หามกองทกุข์ไม่มเีวลาปล่อยวาง	จนกระทัง่

ถงึตายไปแล้วกแ็บกอีกๆ	ค�าว่าแบกกค็อืใจเข้าสู่ภพใดชาตใิดจะมสุีขมากน้อย	ทกุข์ต้องเจือปนไปอยูน่ั่นแล	 

จึงได้เห็นโทษ	เกิดความสลดสังเวช	แล้วก็มาเห็นคุณค่าแห่งจิตใจซึ่งแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าจิตใจจะมีคุณค่า

มหัศจรรย์ถึงขนาดนั้น	การไม่นอนในคืนนั้นเพราะความเห็นโทษอย่างถึงใจและความเห็นคุณอย่างถึงจิต

ถึงธรรม

	 ในตอนท้ายแห่งความละเอียดอ่อนของจิต	เรากเ็หน็ว่าอวิชชาเป็นของดแีละประเสรฐิไปอย่างสนิท 

ตดิจมไปพกัหน่ึง	และหลงอวิชชาอยูเ่ป็นเวลา	๘	เดอืน	ไม่เคยลืม	เพราะรกัสงวนอวิชชาซ่ึงเป็นตวัผ่องใส	

ตวัสง่าผ่าเผย	ตวัองอาจกล้าหาญ	จึงรกัสงวนอยูน้ั่นเสีย	พยายามระมดัระวังรกัษาอวิชชา	ทัง้ๆ	ทีส่ตปัิญญา 

กม็เีตม็ภมูแิต่ไม่น�ามาใช้กบัอวิชชาในขณะน้ัน	เมือ่เวลาได้น�าสตปัิญญาหนักลับมาใช้กบัอวิชชาอย่างเต็มภมูิ	 

เรือ่งอวิชชาจึงแตกกระจายลงไป	ถงึได้เหน็ความอัศจรรย์ข้ึนมาภายในจิตใจ	น้ันแหละจึงเป็นความอัศจรรย์

อย่างแท้จริง	ไม่อัศจรรย์แบบจอมปลอมดังที่เป็นมา

	 ถงึกบัน�า้ตาร่วง	ร่วงสองอย่าง	ร่วงด้วยความสลดสังเวชภพชาตแิห่งความเป็นมาของตนหน่ึง	เพราะ 

ความอัศจรรย์ในพระพทุธเจ้า	สาวกทัง้หลายทีท่่านหลุดพ้นไปแล้ว	ท่านกเ็คยเป็นมาอย่างน้ีหน่ึง	เรากเ็ป็นมา 

อย่างนี	้คราวนี้เป็นความอศัจรรย์ในวาระสดุท้ายได้ทราบชัดเจนประจกัษ์ใจ	เพราะตัวพยานก็มีอยู่ภายใน

จิตนั้นแล้ว	แต่ก่อนจิตเคยมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับสิ่งใด	บัดนี้ไม่มีสิ่งใดจะติดจะพัวพันอีกแล้ว

	 มาสลดสังเวชอีกตอนทีเ่คยคาดอวิชชาว่าเป็นเหมอืนเสือโคร่ง	เสือดาว	เหมอืนยกัษ์	เหมอืนผี	แต่เวลา 

พจิารณาเข้าไปเจออวิชชาจรงิๆ	แล้ว	กลับเป็นนางงามจักรวาล	เป็นเพชรเป็นพลอย	เป็นส่ิงทีอั่ศจรรย์มค่ีามาก 

โดยไม่รูสึ้กตวัน่ันซิ	จึงต้องคดิ	เมือ่แก้ส่ิงน้ีได้แล้ว	ธรรมแท้อันเป็นของวิเศษอัศจรรย์ยิง่กว่าน้ันกป็รากฏขึน้มา	 

จึงต้องเกิดความสลดสังเวชในความหลงอวิชชาและในทุกข์ทั้งหลาย	 และเกิดความอัศจรรย์ในธรรมที่

ปรากฏขึน้โดยปราศจากสมมตุใิดๆ	เข้าไปเจือปนในจิตดวงน้ัน	ถงึกบัให้เกดิความขวนขวายน้อยไม่คดิจะสอน 

ผู้หน่ึงผู้ใดได้	เพราะคดิในเวลาน้ันว่าสอนใครกไ็ม่ได้	ถ้าลงธรรมกบัใจเป็นของอัศจรรย์เหลือล้นถงึขนาดน้ีแล้ว	 

ไม่มใีครทีจ่ะสามารถรูไ้ด้เหน็ได้ในโลกอันน้ีเพราะเหลือก�าลังสุดวิสัยทีจ่ะรูไ้ด้	เบ้ืองต้นทีเ่ป็นทัง้น้ีเพราะจิตยงั

ไม่ได้คดิในแง่ต่างๆ	ให้กว้างขวางออกไปถงึปฏปิทาเครือ่งด�าเนิน	จึงได้ย้อนกลับมาพจิารณาทบทวนกนัอีก	 
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ทัง้ฝ่ายเหตคุอืปฏปิทา	ทัง้ฝ่ายผลทีป่รากฏในปัจจุบนัว่า	ถ้าธรรมชาตน้ีิเป็นส่ิงทีสุ่ดวิสัยทีค่นอ่ืนๆ	จะรูไ้ด้แล้ว	 

เราท�าไมถงึรูไ้ด้	เรากเ็ป็นคนๆ	หน่ึงเหมอืนกบัมนุษย์ทัว่ๆ	ไป	เรารูไ้ด้เพราะเหตใุด	กย้็อนเข้ามาหาปฏปิทา	

พจิารณากระจายออกไปจนได้ความชัดเจนว่า	อ๋อ	ยอมรบัละทีน่ี่	ถ้ามปีฏปิทาคอืข้อปฏบิตัแิล้วกจ็ะต้องได้รู ้

อย่างนี้

	 ท่านผู้ใดบ�าเพญ็ข้อวัตรปฏบิตัใิห้สมบรูณ์เตม็ภมูดิงัทีพ่ระพทุธเจ้าได้สัง่สอนไว้แล้ว	ธรรมชาตน้ีิไม่ต้อง 

มใีครมาบอกจะรูเ้องเหน็เอง	เพราะอ�านาจแห่งมชัฌมิาปฏปิทาเป็นเครือ่งบกุเบิกท�าลายส่ิงทีร่กรงุรงัพวัพนั 

อยูภ่ายในใจ	จะแตกกระจายออกไปหมด	เหลือแต่ธรรมล้วนๆ	จิตล้วนๆ	ทีเ่ป็นจิตบรสุิทธิ	์จากน้ันจะเอาอะไรมา 

เป็นภัยต่อจิตใจ	แม้สังขารร่างกายจะมีความทุกข์ความล�าบากแค่ไหน	ก็สักแต่ว่าสังขารร่างกายเป็นทุกข์

เท่าน้ัน	ไม่สามารถทีจ่ะทบัถมจิตใจให้บอบช�า้ให้ขุน่มวัได้เลย	เพราะธรรมชาตน้ัินไม่ใช่สมมตุ	ิขนัธ์ทัง้หมดน้ี 

เป็นสมมตุล้ิวนๆ	ธรรมชาตน้ัินเป็นวิมตุต	ิหลดุพ้นจากส่ิงกดข่ีทัง้หลายซ่ึงเป็นตวัสมมตุแิล้ว	แล้วจะเกดิความ 

เดอืดร้อนได้อย่างไร	เป็นกเ็ป็น	ตายกต็าย	เรือ่งของขนัธ์สลายลงไปตามสภาพของมนัทีป่ระชุมกนัเท่าน้ัน

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๕๓–๕๕)

ป่วยหนักอีก 

	 “…ตอนลงจากวัดดอยฯ	กเ็ป็นเดอืน	๖	ดบัแล้ว	กลับมาอยูวั่ดสุทธาวาส	๒-๓	คนื	กห็นีไป	อ.	วารชิภมูิ	 

คดิว่าจะไปจ�าพรรษาทีน่ั่น	ภูเขาน้ัน	แต่กม็าทราบเสียว่าวัดหนองผือไม่มพีระเล้ย	มหีลวงตา	๒-๓	องค์	เขามา 

เล่าให้ฟังเกดิความสลดสังเวช	เพราะบ้านน้ีมคีณุต่อพระสงฆ์มากมายก่ายกอง	เลยย้อนกลับมาจ�าพรรษา

ที่บ้านหนองผือนี้อีก…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๓๒๒)

	 ในพรรษาน้ันเอง	เจ้าหน้าทีอ่นามยัได้น�ายาถ่ายมาให้พระเณรในวัดฉัน	เพือ่อะไรกลื็มเสีย	พระเณร 

องค์อ่ืนๆ	ฉันแล้วกถ่็ายปกตติามทีเ่จ้าหน้าทีก่�าหนดไว้	ส่วนท่านอาจารย์หลังจากฉันไปแล้ว	เกดิถ่ายถงึ	๒๕	หน	 

และอาเจียนอีก	๒	หน

	 “…เวลาอาเจียนน่ี	มนัพุง่ไปตดิฝาโน่นนะ	ความแรงของมนั	อาเจียนน่ีเศษอาหารน่ีพุง่จากน้ีตดิฝา	ทน้ีี

ร่างกายกอ่็อนลงทนัทเีลยนะ	มนัจะไปละเหน็ได้ชัดทเีดยีว	อ่อนลงๆ	อย่างรวดเรว็	แล้วความรบัผิดชอบของ 

ร่างกายส่วนต่างๆ	ทีอ่ยูใ่นตวัของเราน้ีนะ	ข้างล่างกข้ึ็นมา	ข้างบนกล็งไป	ลงไปตรงกลางน่ีนะ	ความรบัผิดชอบ 

ของจิตทีซ่่านออกไปตามร่างกายส่วนต่างๆ	น้ีหดตวัเข้ามาอย่างรวดเรว็ทเีดยีว	ข้างล่างกข้ึ็นมาน่ี	เราน่ังอยู่ 

เขียงส้วม	แต่มนัแปลกอยูน่ะทีไ่ม่ล้ม	กม็นัรูต้วัอยูน่ี่ไม่ได้เผลอไปไหน	เวลามนัหดเข้ามา	มนัหดเข้ามาตรงกลาง	 

ศีรษะเรานี้ก็ลงมานี้	ข้างล่างก็ขึ้นมามาอยู่ตรงกลาง
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	 จากน้ันมากป็ล่อยเลยหมด	ร่างกายกเ็ป็นเหมอืนท่อนไม้ท่อนฟืน	ตาไม่ใช่มนัตาบอดนะ	มนัเลยบอด	 

คอืฟังแต่ว่าท่อนไม้ท่อนฟืนกแ็ล้วกนัเถอะ	ตาจึงไม่มคีวามหมาย	ตากเ็ป็นฟืนไปหมด	หเูป็นฟืนไปหมดน่ันแหละ	 

คือไม่มีค�าว่าบอด	มันเลยบอด	เพราะบอดเช่นเราหลับตานี้เรายังเห็นด�าๆ	หูหนวกเราอุดหูเรานี้ยังได้ยิน

เสยีงอือ้ๆ	ของมัน	อนันี้มันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเลย	ประสาทส่วนต่างๆ	หมด	นั่นฟังซ	ิแล้วก็เป็นท่อนไม้ 

ไปหมด

	 เวทนาของกายที่มันเป็นอย่างสาหัสนั้นก็ดับวูบหมดเลยไม่มีอะไรเหลือ	ร่างกายดับ	ทุกขเวทนาใน

ร่างกายทีม่นัอ่อนลงมา	ตอนมนัจะตายน่ันละทีร่่างกายเวทนาทีม่นัเป็นอย่างสาหสัน่ันละมนัอ่อนตวัลงๆ	คอื 

เวทนามนัเตม็ทีแ่ล้วมนัอ่อนตวัลงๆ	คอืมนัจะไป	พออ่อนตวัลงมนักเ็ข้าไปจุดกลาง	แล้วทกุขเวทนาทีเ่ป็นอย่าง 

สาหสักด็บัวูบลงพร้อมกนักบักายหมดความหมายนะ	พอกายหมดความหมาย	ทกุขเวทนากห็มดความหมาย	 

หมดไม่มอีะไรเหลือเลย	น่ัน	ฟังซิ	ยงัเหลือแต่ความรูอั้นเดยีวเท่าน้ัน	ความรูน้ั้นเรากพ็ดูไม่ถกูนะ	คอืตอนที ่

มันผ่องใส	 เราก็รู้ว่ามันผ่องใส	 แต่ก่อนรู้กันทุกระยะๆ	 แต่ตอนนั้นค�าว่าผ่องใสหรือเศร้าหมองมันก็ไม่มี	

ในตอนที่ว่ามันจะตายนั้นน่ะ	ก็เรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้แหละจะว่าอะไร	มันเป็นไปล่ะ

	 ทน้ีีพอมนัมสัีกแต่ว่ารูเ้ท่าน้ัน	แต่มนัแปลกอยูน่ะ	สังขารมนัยงัใช้ได้อยูน่ะ	ความปรงุของจิตยงัใช้ได้อยู	่ 

ทัง้ๆ	ทีต่า	ห	ูจมกู	ล้ิน	กาย	ทกุส่วนมนัเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปหมดแล้ว	หมดความหมายแล้ว	แต่ท�าไมสังขารน้ี 

อยูใ่นวงขนัธ์มนัปรงุได้	มนัเหน็ได้ชัดๆ	น่ีจะว่ายงัไง	ถ้าว่าขัดแย้งกนัตรงไหนกย็อมรบัว่ามนัขัดแย้ง	เพราะ

มนัปรงุได้อยูน่ี่	ร่างกายทกุส่วนมนัหมดความหมายไปแล้ว	แต่ความปรงุอันน้ีหรอืมนัเกีย่วกบัจิตอย่างว่านะ	 

เพราะปรงุออกมามนักอ็อกมาจากจิต	สัญญากอ็อกมาจากจิตกถ็กู	มนัปรงุของมนัว่า	หอื	จะไปเดีย๋วน้ีเชยีวหรอื	 

ตอนมนัหดเข้ามาแล้วเรยีบร้อยหมดทกุส่ิงทกุอย่าง	เหมอืนยงัเปอร์เซ็นต์เดยีว	เรยีกว่า	๙๙%	ก้าวเข้ามาถงึ	 

๙๙%	พอ		๑๐๐%		กด็ดีพบั	ออกเลย	ประโยคหลังประโยคสุดท้ายกจิ็ตเคล่ือนออก	แต่น้ียงัไม่เคล่ือน	แต่มนั 

ปรงุได้ทัง้ๆ	ทีม่แีต่ความรูท้ีสั่กแต่ว่ารู	้ร่างกายกห็มดความหมาย	เวทนากห็มดความหมาย	ไม่มอีะไรเหลือแล้ว	 

ก็เหลือแต่สักแต่ว่ารู้	แล้วมีอันหนึ่งปรุงขึ้นมาว่า	หือ	จะไปเดี๋ยวนี้เชียวหรือ	เอ้า	ไปก็ไปว่างั้นนะ

	 แปลกอยูน่ะ	เอ้า	ไปกไ็ป	ก�าหนดป๊ับลงไปอีกเหมอืนกบัจะเสรมิให้มนัไป	จะช่วยให้มนัไปเลย	เอ้า	จะไป 

ก็ไป	มันก็ตั้งท่าไป	ตั้งหน้าไปพูดง่ายๆ	นะ	แต่แล้วมันกลับไปสนับสนุนกัน	พอจ่อจิตเข้าไปตั้งท่าจะไปอยู่นี้	 

อยูก่บัผู้รูเ้ท่าน้ันไม่ได้อยูก่บัอะไร	เท่าน้ันแหละ	แล้วท�าไมความรบัผิดชอบของจิตน้ีซ่านออกไปอีกนะ	แทนที่ 

มนัจะไปกลับไม่ไป	ซ่านออกไปอีกนะ	ทางน้ีกข้ึ็นมา	ทางน้ันกล็งไปข้างล่าง	ลงไปทัว่สรรพางค์	ออกทัว่สรรพางค์ 

ร่างกายอย่างรวดเรว็เลย	หอื	ไม่ไปหรอื	ไม่ไปกอ็ยูซี่ว่าง้ัน	มนัไม่เหน็เสียดายหงึหวงอะไรเลย	เอ๊	มนักค็ดิได้น่ีนะ	 

มันแปลกอยู่นะ	สังขารนี้มันปรุงได้

	 ทน้ีีพอความรูน่ี้มนัซ่านออกไปทัว่สรรพางค์ร่างกายแล้ว	ตากเ็ริม่รูว่้ามนัฝ้าฟาง	หกูเ็ริม่รูเ้ริม่ได้ยนิเสียง 

อย่างน้ันละ	น่ีมนัออกไป	พอความรบัผิดชอบมนัออกไปสู่อวัยวะส่วนต่างๆ	ประสาทส่วนต่างๆ	มนักร็บัทราบ 
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ของมนั	แต่ก่อนน้ีเงยีบหมดเลย	มแีต่รูอั้นเดยีว	น่ันละ	๙๙%	ถ้าเป็นอาการอีกสมมตุหิน่ึง	คอื	สมมตุสุิดท้าย	 

ก็ว่าแสดงอาการสุดท้าย	 เปอร์เซ็นต์ที่ร้อยก็เรียกว่าแย็บ	 ความเคล่ือนของจิตที่ออกจากร่างน้ีไปเลย 

ร้อยเปอร์เซ็นต์	เขาเรียกว่าตายเลย

	 น่ีกท็�าให้คดิเหมอืนกนัว่า	คนเราถ้าสตดิีๆ 	มสีตอิยูแ่ล้ว	เราจะทราบ	เวลาตายน้ี	คนเวลาจะตายจรงิๆ	 

เวทนาจะดบัหมดนะ	เวทนาจะไม่เหลือเลย	ทกุขเวทนาจะดบัหมด	ถ้าจะตายจรงิๆ	ในขณะทีจ่ะตาย	ก่อนจะ 

ตายน้ันจะเหน็ชัดเจนว่าเวทนาน้ีดบัหมดแล้ว	จิตถงึจะเคล่ือนตวัออก	จิตดวงน้ีเคล่ือนออกละ	แต่น้ีมนัไม่รู้

อย่างนั้นซิคนเรา	บางทีทึ้งเนื้อทึ้งตัว	เลยไม่รู้ว่าทุกขเวทนาเป็นยังไง	มันหมดสติสตังไปเลยนั้นก็มีเยอะ	

ถ้ามีสติแล้วก็อย่างว่านี่ต้องรู้	เวลาจะตายจริงๆ	นี้	ทุกขเวทนาต้องดับหมดไม่มีอะไรเหลือ	แล้วจิตถึงจะ

เคลื่อนออก	นั่นหมายถึงการถ่ายที่ว่าถ่าย	๒๕	หนนี้…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๑๘๘–๑๙๐)

	 ค�าเทศน์ของท่านอาจารย์เกีย่วกบัเรือ่งการป่วยครัง้แรกทีบ้่านกระโหม-โพนทอง	ด้วยโรคเจ็บขัดใน 

หวัอกซ่ึงมคีนตายกนัมากน้ัน	ท่านอาจารย์ยงัตดิปัญหาอยูก่บัความผ่องใสทีเ่รยีกว่า	จิตอวิชชา	พอโรคก�าเรบิ 

รนุแรงขึน้ราวกบัว่าจะให้ตายได้จรงิๆ	ท่านจึงแสดงออกซ่ึงความอาลัยอาวรณ์ยงัไม่อยากตาย	เพราะถ้าตาย 

ตอนนี้	จะต้องไปเกิดในสุทธาวาส	๕	ชั้น	ชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นแน่

	 หลังจากขึน้วัดดอยธรรมเจดย์ีอีกครัง้	ปัญหาเรือ่งจิตอวิชชาจึงเข้าใจกนัได้	เมือ่ท่านได้ลงจากวัดดอยฯ	 

มาจ�าพรรษาทีวั่ดหนองผือ	และล้มป่วยลงทีน่ั่นด้วยโรคถ่ายท้อง	๒๕	หน	อาเจียนอีก	๒	หน	เป็นตายมอีาการ 

เท่ากนั	ด้วยเหตทุีว่่ากจิในพระศาสนาได้ส้ินสุดลงแล้ว	พรหมจรรย์ได้ประพฤตจิบแล้ว	ในสภาวะเช่นน้ันท่านจึง 

ไม่ได้แสดงความอาลัยอาวรณ์อะไรออกมาในความที่ไม่อยากตายอย่างกับการป่วยหนักครั้งแรก	 เพราะ

ทราบแน่ชัดประจักษ์ใจว่า	การบวชได้บรรลุจุดประสงค์ทีต่ัง้ใจไว้แล้ว	การเป็นอยูห่รอืตายจึงมนี�า้หนักเท่ากนั	 

ไม่มอัีนใดมากดถ่วงใจท่านอีกต่อไป	หากเอาไว้ไม่อยูเ่พราะธาตขัุนธ์หนักมาก	ท่านกพ็ร้อมจะตายได้ทกุเมือ่

ความคิดเมื่อไปเยีย่มพระป่วย

	 “…เมือ่วานน้ีกไ็ด้ไปเยีย่มพระป่วย	โห	สลดเหมอืนกนันะ	จึงพดูออกมา	จะว่าบ้ากต็าม	ว่าอาจหาญกต็าม	 

ว่าเวลาเราจะตายอย่ามาท�าเราอย่างน้ันเป็นอันขาดนะ	อะไรต่ออะไรระโยงระยางเตม็จมกู	มนัทนอยูไ่ด้จะทน	 

ทนไม่ได้จะไป	อย่าเอาอะไรมาทรมานนะ	ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่เป็นส่ิงด	ีเป็นส่ิงทรมานทีสุ่ด	ยิง่เป็นผู้ปฏบิตักิ�าจัด 

กเิลสให้หมดไปจากใจด้วยแล้ว	ส่ิงเหล่าน้ีมนัจ�าเป็นอะไรว่างัน้เลยนะ	มนัเหน็ประจักษ์อยูใ่นหวัใจเจ้าของน่ีแล้ว 

สงสัยอะไร	ลวดลายของความบริสุทธิ์ของใจเป็นยังไง	ลวดลายของสมมุติเป็นยังไง	มันรู้กันหมดแล้วนี่	 

จะเอามาบีบบังคบักนัยงัไง	ไม่สงสัยว่าท่านจะเสียท่าเสียท	ีเรือ่งสตปัิญญามนัเป็นกริยิาอันหน่ึง	เป็นสมมตุ ิ
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เพื่อเครื่องใช้เท่าน้ัน	 ความบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่บริสุทธ์ิไม่ขึ้นกับอะไร	 โรคภัยไข้เจ็บจะเป็นขนาดไหน

แบบใดก็ตาม	มันก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์	เป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้น	ไปเกี่ยวข้องกับจิตวิมุตติไม่ได้	

นั่น	ฟังซิ	เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรให้ท่านทรมาน	จะเป็นผู้ใดก็ตาม	โอ๊ย	ดูแล้วทุเรศนะเรา

	 น่ีเคยพดูกบัหมูก่บัเพือ่นเสมอ	เวลาเป็นหนักเข้า	บอกว่ายาหยดุนะ	ให้หยดุว่างัน้เลยนะ	แล้วใครอย่ามา 

แตะต้องกายนะ	อย่ามาแตะ	จะท�าหน้าทีว่าระสุดท้ายพดูง่ายๆ	ว่าเอาไว้ลวดลายให้เตม็ทีใ่นหวัใจเจ้าของน่ีเสีย	 

ว่างั้นก็ได้ไม่ผิด	เพราะไม่สะทกสะท้านในเรื่องเหล่านี้นี่นะ	กลัวก็ไม่กลัว	กล้าก็ไม่กล้า	อยู่ตามความจริง	

ไปตามความจรงิ	ไม่สงสัยอะไรทัง้น้ัน	เรือ่งเหล่าน้ีมนัอะไร	สมมตุกิร็ูก้นัอยูว่่าสมมตุ	ิเรยีนมากเ็รยีนสมมตุ	ิ

ปฏิบัติก็ปฏิบัติให้รู้สมมุติ	 หากว่ารู้กันแล้วจะสงสัยกันอะไร	 จะหลงกันอะไร	 ให้มันเห็นชัดๆ	 อย่างนั้นซ ิ

นักปฏิบัติ	นี่ไปเห็นแล้ว	โห	ทุเรศ	สะดุดใจกึ๊กเลย	เราไปเห็นแล้ว	เอาไปทรมานอะไรนักหนา

	 ดูมันจะไปไม่รอดแล้วเหรอ	ธาตุขันธ์จะไม่อยู่แล้วเหรอ	ก็ปล่อยเสียซิ	ปล่อยเลย	ไม่มีค�าว่าสะทก

สะท้านละ	ขอให้มนัถงึขัน้น้ันเถอะน่ะ	รายใดกต็าม	หมืน่ๆ	แสนๆ	ล้านๆ	รายกจ็ะไม่มแีม้รายเดยีวทีจ่ะมาสงสัย		 

ในเรือ่งความเป็นความตายของตวัเอง	แล้วจะมาสะทกสะท้านกบัเรือ่งความเป็นความตายอันน้ีไม่ม	ีเพราะ

เป็นความจริงด้วยกันแล้ว..."

(ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม	หน้า	๒๖๘–๒๖๙)
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- ๘ -
ผูพ้าด�าเนิน

	 ปกตขิองท่านอาจารย์คอือยูต่ามล�าพงั	ซ่ึงเมือ่ก่อนน้ีท่านพอท�าได้	แต่ภายหลังเมือ่ท่านพระอาจารย์

มัน่มรณภาพแล้ว	พระเณรต่างกแ็ยกย้ายกนัไป	ส�าหรบัท่านน้ันใช้เวลาประมาณ	๗	ปี	(พ.ศ.	๒๔๙๒–๒๔๙๙)	 

จึงได้มาอยู่วัดป่าบ้านตาด

	 “…แต่ก่อนเราไม่เคยสนใจกับใคร	มีพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรและช่วยเราด้วย	พอขึ้นไป 

หาท่านเพือ่จะลาไปเทีย่ว	กค็รองผ้าขึน้ไป	ถ้าไปปรกึษาปรารภธรรมดาน่ันไม่ได้ครองผ้าหรอก	เป็นธรรมดา

คอืก่อนจะไปทีไ่หนคยุกนัไปเรือ่งน้ันเรือ่งน้ีแล้วกป็รกึษาปรารภท่านเสียก่อน	เราไม่เคยลาท่านไปเลยทเีดียว	 

ทางท่านๆ	ให้โอกาสแล้วน่ันละ	ทน้ีีเวลาจะลาท่านไปเทีย่ว	เราครองผ้า	‘จะไปทีไ่หนทีน่ี่’	ท่านกว่็า	‘จะไปกีอ่งค์ 

ไปกบัใคร’	‘ไปองค์เดยีว’	‘เอ้อ	น่ันแหละด’ี	ท่านช่วยทนัทนีะ	‘ใครอย่าไปยุง่ท่านมหานะ	ให้ท่านมหาไปองค์เดยีว	 

สนุกด’ี	ท่านว่า	ท่านพดูอย่างน้ัน	ใครจะไปกล้าล่ะ	แล้วท่านเป็นร่มโพธิร่์มไทรอย่างน้ันอยูแ่ล้ว	เรากไ็ปสะดวกสบาย	 

ไม่ได้คิดว่าใครจะจดจ้องมองดเูรา	สังเกตเราจับเราในแง่ใดต่อแง่ใดละ	เรากไ็ปตามประสีประสาของเรา…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๔๙)

	 “…ท่านล่วงไปน้ี	โอ้โห	ปรากฏว่าเหมอืนฟ้าดนิถล่มเชียวนะ	พระเณรแตกกระจัดกระจาย	เกาะกนัไม่ตดิ 

เป็นเวลาตัง้	๓	ปี	๔	ปี	แตกขนาดน้ันนะ	จึงเป็นส่ิงทีจ่�าไม่ลมืละ	ใครอยูไ่หนกแ็ตกกระจัดกระจายไปหาครู 

หาอาจารย์	ต่างองค์ต่างไป	แตกกนัไปเพราะเกาะกนัไม่ค่อยตดิ	ระยะน้ันไม่ตดิ	พอ	๓-๔	ปีมาน้ี	ครบูาอาจารย์ 

ผู้ใหญ่	เช่นอย่างหลวงปูฝ้ั่น	ท่านกม็าอยูเ่ป็นหลกั	หลวงปูข่าวกม็าอยูเ่ป็นหลัก	กเ็ข้าเกาะตดิๆ	เรือ่ยไปละ…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๑๕๙)

	 “…พระเณรแตกกระจัดกระจายกนัไป	กว่าจะเกาะกนัได้ก	็๔	ปี	๕	ปี	อย่างหลวงปู่ขาววัดถ�า้	(หมายถงึ 

วัดถ�า้กลองเพล)	๔	ปี	๕	ปี	ท่านถงึได้มาอยูวั่ดถ�า้กลองเพล	แต่ก่อนท่านกอ็ยูต่ามป่าทางอ�าเภอสว่าง		หมูเ่พือ่น 

กเ็ข้าท่านไม่ค่อยตดิ	ครบูาอาจารย์ทัง้หลายกแ็ยกย้ายกนัไป	อย่างหลวงปู่อ่อนกม็าอยูท่ีห่นองบัวบาน	ทแีรก 

กไ็ปอ�าเภอกมุภวา	แล้วกโ็ยกย้ายมาน้ี	เราเองกร็ะเหเร่ร่อนไปตามประสีประสาของเรา	แล้วกไ็ด้มาอยูท่ีน่ี่	 

(วัดป่าบ้านตาด)	 ท่านอาจารย์ฝั้นก็อยู่ที่อ�าเภอพรรณา	 บรรดาพระเณรทั้งหลายก็ได้เกาะได้อาศัยท่าน

เรื่อยมา…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๑๘๕)
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	 “…น่ีอยากให้หมูเ่พือ่นรูเ้หน็น่ีนา	ตัง้แต่เกีย่วกบัหมูเ่พือ่นมาน้ีเป็น	๓๐	กว่าปีแล้วแหละ	อย่างพ่อแม่ 

ครอูาจารย์มรณภาพไปกไ็ด้	๓๐	กว่าปีแล้วน่ี	เริม่แบกภาระมาตัง้แต่โน้นละ	พอพ่อแม่ครอูาจารย์มรณภาพปุบ๊ 

เท่านั้น	หมู่เพื่อนก็เกาะพรึบเลยเต็มไปหมด…”

	 “…พอท่านล่วงพับ๊เท่าน้ันแหละรมุเลย	ตัง้แต่โน้นมาจนป่านน้ีคดิดซิู	ขโมยหนีไปไหนกร็มุๆ	ไม่รูก้ีค่รัง้ 

กีห่นแล้วทีผ่มขโมยหนีจากหมูเ่พือ่น	เพราะอัธยาศยัของผมเป็นอย่างน้ันน่ี	อยูส่บายๆ	วันทัง้วันไม่ได้พบใคร 

กต็าม	พบแต่เจ้าของเท่าน้ันพอใจแล้ว	ไม่สนใจกบัอะไรเลย	ถ้าพดูถงึว่าปล่อย	มนัปล่อยขนาดน้ันแหละ	เพราะ 

เรียนมันเสียพอ	ปฏิบัติมันพอ	รู้มันจนกระทั่งเต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรในโลกนี้ว่างั้นเลย	นี่ก็หมู่เพื่อนรุม	 

หากขโมยหนีกลับเป็นตกนรกแล้ว	ผมน่ีจมอยูใ่ต้ก้นเทวทตัโน่นแหละ	ขโมยหนีจากหมูจ่ากเพือ่นตัง้แต่เริม่แรก 

โน่น	อยูม่นัไม่สบาย	มหีน่ึงมสีองกม็คีวามรบัผิดชอบกนัอยูใ่นน้ันแหละตามสัญชาตญาณ	มมีากเข้าไปเท่าไร 

กต้็องรบัผิดชอบมาก	หนักมากเข้าไป	ขโมยหนีกไ็ม่พ้น	ไปอยูไ่ม่กีวั่นแหละ	สองอาทติย์สามอาทติย์เดีย๋วรมุ 

ไปอีกแล้ว	สุดท้ายก็เลยเกาะกันเต็มเรื่อยมาอย่างนี้ละ…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๔๙–๕๐)

ความส�าคัญของครูบาอาจารย ์ 

	 ความส�าคญัของครบูาอาจารย์ทีจ่ะเป็นผู้ให้อุบายส่ังสอนให้ปฏบิตัถิกูทางโดยไม่ต้องเสียเวลาท�าไป

แบบด้นเดาและล้มลุกคลุกคลานนั้น	ท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้แสดงไว้แก่พระมหาเถระเมื่อถูกถามปัญหา

เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

	 พระมหาเถระ		“…ผมยงัสงสัยอยูอี่กเป็นบางข้อ	คอืทีว่่าพระสาวกท่านทลูลาพระศาสดาออกไปบ�าเพญ็ 

อยูใ่นทีต่่างๆ	เวลาเกดิปัญหาขึน้มากก็ลับมาเฝ้าทลูถามเพือ่ทรงช่วยช้ีแจงปัญหาน้ันๆ	จนเป็นทีเ่ข้าใจ	แล้วทลู 

ลาออกบ�าเพญ็ตามอัธยาศยัน้ัน	เป็นปัญหาประเภทใดพระสาวกจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตวัเอง	ต้องมา

ทูลถามให้พระองค์ทรงช่วยชี้แจงแก้ไข…”

	 หลวงปู่มัน่		“…เมือ่มผู้ีช่วยให้เกดิผลรวดเรว็โดยไม่ต้องเสียเวลานาน	นิสัยคนเราทีช่อบหวังพึง่ผู้อ่ืน 

ย่อมจะต้องด�าเนินตามทางลัด	ด้วยความแน่ใจว่าต้องดกีว่าตวัเองพยายามไปโดยล�าพงั	นอกจากทางไกล

ไปมาล�าบากจริงๆ	ก็จ�าต้องตะเกียกตะกายไปด้วยก�าลังสติปัญญาของตน	แม้จะช้าบ้างก็ทนเอา	เพราะ

พระพทุธเจ้าผู้ทรงรูเ้หน็โดยตลอดทัว่ถงึ	ทรงแก้ปัญหาข้อข้องใจ	ย่อมท�าให้เกดิความกระจ่างแจ้งชดัและ

ได้ผลรวดเรว็	ผิดกบัทีแ่ก้ไขโดยล�าพงัเป็นไหนๆ	ดงัน้ันบรรดาสาวกทีม่ปัีญหาข้องใจจึงต้องมาทลูถามให้ทรง 

พระเมตตาแก้ไขเพื่อผ่านไปได้อย่างรวดเร็วสมปรารถนา
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	 ความมคีรอูาจารย์ส่ังสอนโดยถกูต้องแม่นย�า	คอยให้อุบายท�าให้ผู้ปฏิบัตติามด�าเนินไปโดยสะดวก

ราบรื่นและถึงเร็ว	ผิดกับการด�าเนินไปแบบสุ่มเดาโดยล�าพังตนเองอยู่มาก…”

(ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น	ภูริทัตตเถระ	หน้า	๒๒๐)

	 ท่านอาจารย์ได้เทศน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า

	 “…เวลาเราอยูก่บัอาจารย์	มรรค	ผล	นิพพาน	ดเูหมอืนจะเอ้ือมมอืถงึ	ท�าอะไรกเ็ป็นช้ินเป็นอัน	ปรากฏ 

ผลขึ้นมาเป็นล�าดับ	เมื่อจากท่านไปแล้วไม่เป็นอย่างนั้น	กลับกลายเป็นคนละมุมโลก	ถ้าจิตไม่มีหลักฐาน 

โดยมากต้องเป็นอย่างว่าน้ี	แต่ถ้าจิตมหีลักฐานคอืมสีมาธแิละมปัีญญารกัษาตวั	อยูท่ีไ่หนกด็แีละเป็นประโยชน์	 

ถ้ามข้ีอข้องใจเกดิขึน้ซ่ึงตนไม่สามารถแก้ไขได้	ต้องรบีไปหาท่านเพือ่รบัการศกึษา	เมือ่ได้รบัแก้ไขแล้ว	โดยมาก 

ปัญหาข้อข้องใจย่อมขาดสะบั้นลงทันทีประหนึ่งท่านช่วยตัดช่วยฟันให้	ส�าหรับผมเองเป็นอย่างนั้น	บางที

จากท่านไปเพียง	๕-๖	วัน	เกิดข้องใจขึ้นมา	จะรอไปอีกสัก	๒-๓	วันไม่ได้	ถ้าเราแก้ปัญหาข้องใจนี้ไม่ได้ 

จากขณะปัญหาเกดิขึน้	สว่างของวันรุง่ข้ึนตอนเช้าต้องรบีไปหาท่าน	เพราะข้อข้องใจบางอย่างส�าคญัมาก	 

เมือ่เกดิขึน้แล้วตนเองแก้ไขไม่ได้ต้องรบีไปศกึษากบัท่าน	แต่ข้อข้องใจบางอย่างไม่ค่อยส�าคญันัก	แม้เกดิขึน้ 

แล้วเราจะรอๆ	ไปกย็งัได้	ปัญหาทัง้น้ีเทยีบกบัโรคบางชนิด	แม้เกดิขึน้แล้วจะไม่รบีด่วนในการตามหมอกไ็ด้	

แต่โรคบางชนิดลงได้เกิดขึ้นแล้ว	ถ้าตามหมอไม่มา	เราต้องไปหาหมอ	ไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายต่อชีวิต

	 ข้อข้องใจชนิดส�าคญัน้ีเมือ่ปรากฏข้ึน	ถ้าเราไม่สามารถแก้ไขตนเองได้	ต้องรบีไปหาครบูาอาจารย์	

จะปล่อยให้หายโดยล�าพงัย่อมเป็นไปไม่ได้	ผลปรากฏจากข้อข้องใจซ่ึงไม่ยอมแก้ไขจากอาจารย์	อย่างน้อย 

กเ็ป็นคนเผอเรอหลงๆ	ลืมๆ	กลายเป็นคนบอๆ	ไป	อย่างมากถงึเป็นบ้าไปเลย	ทีโ่ลกให้นามว่าธรรมแตก	โดยมาก 

เกิดจากปัญหาข้อข้องใจซึ่งตนไม่รู้วิธีแก้ไขและไม่ยอมแก้ไข	 ปล่อยไว้นานไปก็ปรากฏผลสองอย่างขึ้นมา	 

ปัญหาดังกล่าวน้ีผมเคยเป็นในจิตของผมมาแล้ว	จึงเรยีนให้บรรดาท่านนักปฏบิตัทิราบไว้พอเป็นแนวทาง…”

(แว่นดวงใจ	หน้า	๓๓๕–๓๓๖)

 “…การไปศกึษาจากท่าน	ไม่เพยีงจะศกึษาข้ออรรถข้อธรรมโดยถ่ายเดยีว	ยงัต้องพยายามท�าตนให้

เชือ่งชนิต่อข้อวัตรปฏบิตัคิอืทางด�าเนินทีท่่านพาด�าเนิน	จนเป็นทีเ่ช่ืองชินตดิจิตตดิใจและตดิกายวาจาของเรา	 

การอยูก่บัท่านเป็นเวลานานเป็นทางกลมกลนืนิสัยและข้อวัตรปฏบิตั	ิตลอดคณุงามความด	ีความรู	้ความเหน็	 

เป็นการถ่ายทอดจากท่านวันละเล็กละน้อยจนกลายเป็นความมัน่คงขึน้ได้ในตวัของเรา	เพราะการอยูก่บัท่าน	 

ความปลอดภยัมมีาก	โดยมากผู้เข้าไปหาและศกึษากบัท่านย่อมได้รบัความเชือ่ถอืและเล่ือมใส	เพราะท่านเป็น 

ธรรมอยูแ่ล้ว	ผู้เข้าไปอาศยักย่็อมเป็นธรรมตามฐานะของตน	นอกจากน้ันยงัเป็นความเคยชินต่อการระวัง 

ส�ารวมอีกด้วย	หากว่าได้จากท่านไป	เราเป็นผู้สนใจต่อธรรมอยู	่กพ็อจะพยงุตวัได้ด้วยอุบายต่างๆ	ทีไ่ด้รบัจาก 

ท่านมา…”

(แว่นดวงใจ	หน้า	๓๓๕)



214

	 “…ความโง่เขลาของเรากเ็หมอืนกนั	หวัใจมนัมแีต่กเิลสเตม็อยูน้ั่น	มนักเ็ท่ากบัคนตาบอด	พดูไม่รูช่้อง 

รูท้าง	ไม่รูอ้รรถรูธ้รรม	ไม่ได้ผู้มาส่ังสอนให้รูอ้รรถรูธ้รรมแล้วมนัจะไปได้ไหม	กอ็ย่างทีเ่ราเหน็น่ันน่ะ	แม้แต่ 

มีคัมภีร์ใบลานอยู่ก็ยังไม่ลงใจที่จะรับได้	ต้องเข้าถึงครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องแม่นย�าในภาคประพฤติปฏิบัติ 

ทัง้เหตทุัง้ผลสมบรูณ์บรบูิรณ์	ดงัในสมยัปัจจุบนั	ยกตวัอย่างพ่อแม่ครบูาอาจารย์มัน่	พอเข้าไปถงึหมอบเลย 

หวัใจ	ธรรมอยูท่ีไ่หน	กเ็รยีนคมัภร์ีเดยีวกนั	เราไปอยูอ่ย่างน้ันกด็ทู่านท�าอะไรท�าอย่างไหน	ถกูกบัข้อธรรม

ข้อไหน	มีข้อไหนมาเทียบเคียง	เมื่อหาที่ค้านไม่ได้แล้วก็ยอมจริงๆ	นีใ่นสิ่งที่เราพอเทียบเคียงได้นะ	ส่วนที่ 

เราเทียบเคียงไม่ได้ก็ยกไว้บูชา	เช่น	สมาธิ	ท่านอธิบายหมด	ปัญญาขั้นใดภูมิใด	จนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้น	

ท่านแสดงให้ฟังอย่างเปิดเผยหมด	เราหาที่สงสัยไม่ได้	นั่นมันเป็นก�าลังใจ…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๒๕๕)

	 ด้วยเหตน้ีุ	ท่านอาจารย์จึงยอมรบัพระเณรไว้อยูด้่วย	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัตอนทีท่่านเสาะแสวงหา

ครูบาอาจารย์แล้วได้ไปขออยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นเป็นครั้งแรก

	 “…การรบัหมูเ่พือ่นไว้กด้็วยความสงสารเหน็อกเหน็ใจ	เทยีบหวัใจเราหวัใจท่านทัง้หลายใส่กนั	ดงัทีเ่รา 

เคยพดูให้ฟังว่าไปเสาะแสวงหาครบูาอาจารย์น้ี	แหม	แทบล้มแทบตาย	พอไปถงึหลวงปู่มัน่เท่าน้ันละ	ไม่อยาก 

ได้ยินเลยค�าที่ว่า	นี่	ที่นี่เต็มแล้ว	รับไม่ได้แล้ว	กลัวว่าหัวอกมันจะแตก	ถึงขนาดนั้น	เรายังไม่ลืมนะค�าพูด 

ของท่าน	ค�าน้ันเป็นสดๆ	ร้อนๆ	ว่า	‘น่ี	พอดนีะน่ี	เมือ่วานน้ีท่านเนตรไปจากน้ี	แล้ววันน้ีท่านมหากม็า	ไม่เช่นน้ัน 

กไ็ม่ได้อยู	่กฏุไิม่ว่าง’	น่ัน	ฟังซิท่านพดู	อู๋ย	มนัเสียวจะตายเข้าถงึหวัตบัโน่นน่ะ	ทัง้ๆ	ทีจ่ะได้อยูอ่ยูน่ะ	ฟังซิ	

นี่ละน�ามาพินิจพิจารณาถึงหมู่เพื่อน	เพื่อนฝูงทั้งหลาย	มากน้อยก็ทนเอาๆ	นอกจากมันเหลือก�าลังแล้ว…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๓๔๐)

กวา่จะเป็นวัดป่าบา้นตาด

	 “…เดอืนเมษายน	(ปี	๒๔๙๓)	ไปอยูใ่นป่าในเขาทีว่่า	(ท่าบ่อ	หนองคาย)	น่ันละ	พอหลังจากน้ันกก็ลับ 

มาสกลนคร	ก็ขึ้นไปวัดดอยธรรมเจดีย์นั้น	มันก็ก้าวไปเดือนหกแล้วนั่น		มาถึงนี้เป็นเดือนหก	แล้วก็ไปอยู่

วัดดอยธรรมเจดีย์นั่น	ลงจากวัดดอยฯ	ก็เป็นเดือนหกดับแล้ว	ก็มาอยู่	(วัด)	สุทธาวาส	๒-๓	คืน	ก็หนีไป	 

อ.วารชิภูม	ิ(จังหวัดสกลนคร)	คดิว่าจะไปจ�าพรรษาทีน่ั่น	ภเูขาน้ัน	แต่กม็าทราบเสียว่าวัดหนองผือไม่มพีระเล้ย	 

มหีลวงตา	๒-๓	องค์	เขามาเล่าให้ฟังเกดิความสลดสังเวช	เพราะบ้านน้ีมคีณุต่อพระสงฆ์มากมายก่ายกอง	 

เลยย้อนกลับมาจ�าพรรษาที่บ้านหนองผือนี้อีก	(เมื่อเดือน	๘	ขึ้น	๘	ค�่า	ปี	๒๔๙๓)	ออกพรรษาแล้วถึงได้ 

ออกเที่ยวต่อไปจนกระทั่ง	๓๐	ปี	นี้ถึงได้ย้อนกลับไปอีก	เป็นเวลา	๓๐	ปีตั้งแต่จากหนองผือไป…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๓๒๒)
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 “…ส�าหรบัเรากก็ลับมาจ�าพรรษาหนองผือ	จากน้ันกไ็ปห้วยทราย	(อ�าเภอค�าชะอี	จังหวัดมกุดาหาร)	

หมู่เพื่อนก็ติดตามไปด้วยตั้งมากมาย	นั่นก็ไปอยู่	๔	ปี	(จนถึงปี	๒๔๙๗)	พระเณรก็มากอยู่งั้นละ	อยู่ตาม

บ้านเล็กบ้านน้อยเหมือนกัน	อยู่ส�านักเราจริงๆ	มีสัก	๑๐	กว่าองค์…ไม่มาก	ที่นั่นที่นี่หลายแห่งหลายหน	

รวมกันก็มาก	พอเราหนีจากห้วยทรายมาก็ยุบไปอีกเหมือนกันส�านัก…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๑๕๙)

	 จากห้วยทราย	 ท่านอาจารย์ไปจ�าพรรษาอยู่ที่วัดใกล้กับบริเวณสถานีทดลองการเกษตร	 อ�าเภอ

แหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี	กม.	ที่	๓๔๗	พอออกพรรษา	ท่านอาจารย์ก็ไปอยู่ที่วัดเขาน้อย	บ้านสามผาน	

อ�าเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี	จนกระทั่งปี	๒๔๙๙	ท่านอาจารย์จึงได้มาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด

	 “…สุดท้ายกม็าตัง้ตรงน้ีละ…วัดป่าบ้านตาด	และตัง้แต่มาตัง้ทแีรกจนป่านน้ีพระเณรกห็ล่ังมา	แต่ก่อน 

ไม่รบัมาก	อย่างดรีบัแค่	๑๘	องค์อยูเ่ป็นเวลาหลายปี	ตัง้แต่	๒๔๙๙	มาจนกระทัง่ถงึ	๒๕๑๙	หรอื	๒๕๒๐	 

มแีค่	๑๗–๑๘	องค์เท่าน้ัน	ไม่รบัมาก	จากน้ันมากค่็อยๆ	เพิม่ข้ึนๆ	เพราะเหน็ว่าครบูาอาจารย์ท่านล่วงลับไปๆ	 

หมู่เพื่อนไม่มีที่เกาะ	เราก็อนุโลมบ้าง	ทีนี้ก็มากขึ้นโดยล�าดับ	ปีหนึ่งถีบขึ้นไปๆ	ถีบขึ้นไป	สูงขึ้นไปเรื่อย	

สูงจนผิดหูผิดตา	อย่างปีกลาย	(พ.ศ.	๒๕๒๗)	เท่าไร	๓๕	แน่ะ	ก็อย่างนั้นซิ…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๑๕๙)

มาตาปิตุอุปัฏฐานธรรม

	 บรรดาท่านผู้มีธรรมครองใจหรือใจได้ครองธรรม	นับแต่น้อยไปหามากและมากที่สุด	ดังเช่นองค์

สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าและพระอรหนัต์	ท่านมกัเสาะแสวงหาแต่ทีส่งบสงดั	เป็นต้นว่าป่าเขาล�าเนาไพร 

อันปราศจากผู้คนพลุกพล่านวุ่นวาย	เป็นสถานทีอ่ยูอ่าศยัและบ�าเพญ็เพยีรเรือ่ยมา	เน่ืองจากใจทีไ่ด้สัมผัส

ธรรมแล้วน้ี	สามารถให้ความสุขแก่ผู้ทรงธรรมน้ันได้เพยีงพอ	โดยไม่จ�าเป็นต้องไปเสาะแสวงหาความสุขจาก

บคุคลใดและอะไรอ่ืนอีก	แต่ทีท่่านต้องออกมาเกีย่วข้องกบัผู้สนใจในธรรมมากน้อยน้ัน	เป็นเพราะวาสนา 

บารมขีองท่านทีส่ร้างมาแต่หนหลังชักน�ามา	เช่น	พระอัญญาโกณฑัญญะ	ท่านไม่มอุีปนิสัยในทางส่ังสอนผู้คน	 

เมือ่บรรลุธรรมแล้ว	ท่านจึงหลีกเร้นไปอยูใ่นป่าแต่ล�าพงัเพยีงองค์เดยีวทีส่ระฉทัทนัต์	มช้ีางป่าคอยอุปัฏฐาก 

รกัษา	พอถงึกาลอายขุยัของท่าน	จึงออกจากป่ามากราบทลูลาพระพทุธเจ้า	ซ่ึงพระองค์กม็ไิด้ทรงต�าหนิใน 

การหลีกเร้นอยู่ล�าพังผู้เดียวแต่อย่างใด

	 ส�าหรบัท่านอาจารย์น้ัน	นับแต่ท่านได้บ�าเพญ็ธรรมเตม็สตกิ�าลังความสามารถของท่านแล้ว	อัธยาศยั

นึกน้อมไปในทางหลีกเร้นอยูแ่ต่ผู้เดยีวมกี�าลังมาก	ท่านจึงเสาะแสวงหาอยูแ่ต่ในป่าในเขา	แต่ไม่วายทีลู่กศษิย์ 

ที่เป็นพระเณรจะติดตามไปพบและขออยู่อาศัยด้วยจนได้	แม้ว่าท่านจะขโมยหนีไปไม่ทราบว่ากี่ครั้งกี่ครา
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กต็าม	เมือ่ท่านเหน็ว่าท่านหนีไม่พ้นจรงิๆ	แล้ว	“ส�านักสงฆ์บ้านห้วยทราย”	จึงเกดิข้ึนเป็นครัง้แรก	แต่กเ็ป็น 

ช่วงเวลาอันส้ันเพยีง	๔	ปี	เท่าน้ันกล้็มไป	เพราะท่านย้ายไปจ�าพรรษาอยูท่างจังหวัดจันทบุร	ีการอยูไ่ม่เป็นที ่

ของท่านเป็นประโยชน์ดกีบัลูกศษิย์ทีเ่ป็นพระเณรเสียเป็นส่วนมาก	เน่ืองจากสามารถตดิตามท่านได้ง่าย	เพราะ 

ไม่ต้องหอบข้าวของพะรงุพะรงัอะไรมาก	เพยีงบรขิาร	๘	เท่าน้ันกส็ามารถตดิตามท่านไปได้ทกุแห่งหน	จะเป็น 

ประโยชน์กบัประชาชนญาตโิยมอยูบ้่างกอ็ยูใ่นวงแคบๆ	ทีส่�านักตัง้อยูแ่ละหมูบ้่านใกล้เคยีงทีพ่อจะมาร่วม

ท�าบุญได้เท่านั้น

	 แต่กม็บีคุคลส�าคญัทีท่�าให้ท่านอาจารย์ได้ตัง้หลักแหล่งอยูเ่ป็นที	่ท�าให้ลูกศษิย์ทัง้พระเณรและฆราวาส 

สะดวกในการไปท�าบญุและฟังธรรมค�าสอนของท่าน	บคุคลผู้น้ันกค็อืโยมมารดาของท่าน	ด้วยบุพการย่ีอม

มีความสนิทติดพันกับบุตรแต่ไหนแต่ไรมา	ไม่ยกเว้นชาติชั้นวรรณะใด	และเป็นบุคคลส�าคัญยิ่งของบุตร

	 “…เรามคีวามปรารถนาอย่างยิง่ทีจ่ะได้เหน็เดก็ของชาตใินพระพทุธศาสนา	ซ่ึงเป็นแหล่งทีเ่ตม็ไปด้วย 

วิชาเครือ่งต้านทานและป้องกนัตวัอย่างเยีย่มยอด	ได้ศกึษาและยดึหลักธรรมไปปฏบัิตต่ิอตวัเองเท่าทีค่วร

แก่ฐานะขึ้นไปเป็นล�าดับ	อย่างน้อยก็ควรได้รู้ว่าบุคคลส�าคัญของโลกคือใคร	ที่ควรส่งเสริมเทิดทูนให้สม

เกยีรตขิองบุคคลน้ันๆ	กค็นส�าคญัของโลกน้ันคอืแดนก�าเนิดแห่งบตุรธดิา	ได้แก่บดิามารดาหน่ึง	ได้แก่ตวัเรา 

ผู้ถอืก�าเนิดอันสมบูรณ์เตม็ภมูมินุษย์หน่ึง	น่ีคอืบุคคลส�าคญัของโลก	ถ้าไม่มองข้ามไปเสียจนกลายเป็นคน

ไม่มสีาระอะไรตดิตวัเลย	ทีว่่าบิดามารดาเป็นบคุคลส�าคญัของโลกน้ัน	เพราะท่านเป็นผู้ให้ก�าเนิดและเล้ียงดู 

บุตรธิดามาก่อนใครๆ	 ในโลก	 ผู้ที่ได้รับอุปการะจึงครองตัวเป็นเราเป็นท่านมาได้นับจ�านวนเต็มโลกเลย	

ถ้าไม่ใช่ท่านแล้ว	จะไม่มีมนุษย์หญิงชายทนมีชีวิตเหลืออยู่ในโลกได้เลยแม้แต่คนเดียว…”

(หลวงตาสอนเด็ก	พิมพ์ครั้งที่	๒	หน้า	๑๓๙)

	 “…มาตาปิตอุุปัฏฐานธรรมน้ี	พระพทุธเจ้าทรงเคยบ�าเพญ็ด้วยความเคารพเอ้ือเฟ้ือตลอดมา	แม้ใน 

คราวเสวยพระชาตเิป็นสัตว์ทีถ่อืว่าเป็นชาตทิีอ่าภพักไ็ม่ทรงลดละ	จนถงึเป็นศาสดาสอนโลกกย็ิง่ทรงเทดิทนู 

ธรรมข้อน้ีให้ประจักษ์แก่โลกอย่างเปิดเผย	ไม่ทรงดดัแปลงแก้ไขให้เป็นอย่างอ่ืน	เพราะทรงเหน็ว่าเป็นธรรม 

อันถกูต้องเหมาะสมอย่างยิง่แล้ว	ทีก่ลุบตุรธดิาทัง้หลายผู้ตกอยูใ่นภาวะเป็นหน้ีบญุคณุของบิดามารดา	จะม ี

ทางล้างบาปล้างกรรมของตนเสียบ้างพอให้เบาบางลงจากกรรมที่ได้ท�าให้ท่านได้รับความล�าบากทรมาน	

จนไม่มีขอบเขตจะประมาณได้…”

(หลวงตาสอนเด็ก	พิมพ์ครั้งที่	๒	หน้า	๑๑๒–๑๑๓)

	 “…ภิกษุทั้งหลาย	บุคคลสองท่านที่เรากล่าวว่าอันใครๆ	สนองคุณไม่ได้โดยง่าย	คือมารดากับบิดา

	 ภิกษุทั้งหลาย	บุคคลพึงแบกมารดาไว้บนบ่าข้างหนึ่ง	แบกบิดาไว้บนบ่าอีกข้างหนึ่ง	ต่างว่าผู้นั้นม ี

อายุยืนถึง	๑๐๐	ปี	ท�าการบ�ารุงมารดาบิดาด้วยการนวดการบีบและการให้อาบน�้า	และมารดาบิดาพึง



217

หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่านั้นแล	แม้เช่นนั้นก็ยังไม่นับว่าได้สนองพระคุณท่านได้บริบูรณ์	ก็แต่ว่าผู้ใดท�า 

มารดาบิดาให้ตั้งอยู่ในคุณความดี	มีศรัทธา	ศีล	ปัญญา	เป็นต้น	ผู้นั้นชื่อว่าได้สนองคุณท่านเต็มที่…”

(มาตาปิตุคุณสูตร)

	 ด้วยความระลึกถงึพระคณุของโยมมารดา	อยากให้รูเ้หน็และพบความสุขจากธรรมน้ีเอง	ท่านอาจารย์ 

จึงจากห้วยทรายมาที่บ้านตาด	และทดแทนพระคุณของโยมมารดาโดยจัดการบวชชีให้	และให้การอบรม

ปฏบิติัภาวนา	โยมมารดาบวชชีเมือ่มอีายคุรบ	๖๐	ปีพอด	ีส่วนโยมบิดาของท่านน้ันได้ส้ินชีวิตไปก่อนหน้าน้ี 

เมื่อมีอายุได้	๕๕	ปี	จากนั้นท่านอาจารย์จึงได้พาโยมมารดาไปจ�าพรรษาด้วยที่จังหวัดจันทบุรี	เป็นเวลา	

๑	พรรษา	โยมมารดาได้ล้มป่วยลงด้วยโรคอัมพาต	ท่านจึงพามารักษาที่บ้านตาด

	 “…เอ้า	ทน้ีีมาวัดน้ีอีก	น่ัน	เราปลูกอ้อยด�าไว้ให้โยมแม่เราอยูข้่างๆ	กฏุโิยมแม่	โยมแม่เราเป็นโรคอัมพาต	 

รกัษากบัหมออยูบ้่านจ่ัน	ยาของหมอน้ันเขามอ้ีอยด�าผสม	น้ีเรากไ็ด้เอาอ้อยด�าจากหมอมาปลูกไว้ส�าหรบัผสม 

ยาให้โยมแม่…”

(หลวงตาสอนเด็ก	พิมพ์ครั้งที่	๒	หน้า	๑๐๓)

	 หมอได้ท�าการรักษาโยมมารดาของท่านอยู่ถึง	๓	ปี	 โรคจึงหายขาด	จากการที่ต้องอยู่พยาบาล 

โยมมารดาเป็นเวลานาน	ทั้งโยมมารดาก็มีอายุมากแล้ว	การจะหอบหิ้วไปอยู่ด้วยกันในสถานที่ทุรกันดาร

ตามอัธยาศัยเดมิทีเ่คยเป็นมาของท่าน	กจ็ะสร้างความล�าบากให้กบัโยมมารดามาก	ท่านอาจารย์จึงด�ารทิีจ่ะ 

สร้างวัดขึน้	ประจวบกบัในเวลาน้ันชาวบ้านตาดกไ็ด้ยนิกติตศิพัท์กติตคิณุของท่านอาจารย์มานานแล้ว	มคีวาม 

ประสงค์อยากให้ท่านตัง้วัดข้ึนเช่นกนั	และได้พร้อมใจกนัถวายทีด่นิ	วัดป่าบ้านตาดจึงเริม่เป็นรปูเป็นร่างข้ึน 

ตั้งแต่นั้นมา

	 เน่ืองจากโยมมารดาของท่านน้ันมไิด้ฝึกหดัอ่านเขยีนหนังสือมา	เพราะสมยัก่อนการศกึษายงัไม่เจรญิ 

ดงัเช่นปัจจุบนัน้ี	จึงต้องอาศยัลูกหลานอ่านหนังสือทีท่่านอาจารย์เป็นผู้เขียนข้ึน	เช่น	ประวัตท่ิานพระอาจารย์ 

มัน่	ภรูทิตัตเถระ	ให้ฟังทกุวัน	รวมทัง้ท่านอาจารย์จะให้การอบรมธรรมแก่โยมมารดาของท่านโดยสม�า่เสมอ	 

ความซาบซ้ึงในธรรมจึงมากยิง่ขึน้ทกุวัน	ความเพยีรกเ็ข้มแขง็	จึงสามารถปฏบิตัภิาวนาได้เป็นอย่างด	ีและ 

ก้าวหน้าไปโดยล�าดับเต็มความสามารถของท่าน

	 ในวาระสุดท้ายก่อนหน้าทีโ่ยมมารดาจะจากโลกไป	ท่ามกลางทกุขเวทนากล้าทีพ่ร้อมจะให้ส้ินชีวิต 

ได้ทุกเมื่อ	ท่านอาจารย์ได้เข้าไปเยี่ยม	และถามว่าอาการเป็นอย่างไรบ้าง	โยมมารดาได้ตอบว่า	‘ร่างกาย

เจ็บไข้ได้ป่วยกจ็รงิ	แต่ใจน้ันใสสว่างกระจ่างแจ้งอยูต่ลอดเวลา’	จึงเป็นทีเ่ช่ือแน่ได้ว่า	โยมมารดาของท่าน

ได้ทรงอริยธรรมข้ันใดขั้นหน่ึงอย่างแน่นอน	 นับว่าสมเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์อย่างยิ่งที่ได้ทดแทน

พระคุณโยมมารดาอย่างเต็มที่	ดังที่พระบรมศาสดาทรงสรรเสริญไว้
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	 โยมมารดาได้จากโลกนี้ไปด้วยอาการอันสงบประสบสุคโต	เมื่อมีอายุย่างเข้า	๙๓	ปี	ตรงกับวันที่	

๓๐	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๒๕

ให้การอบรมพระเณรและฆราวาส

	 การอบรมพระเณรและฆราวาสของท่านอาจารย์	จะมส่ีวนแตกต่างกนัอยูบ้่างกบับรรดาครบูาอาจารย์ 

องค์อ่ืนๆ	ตรงทีแ่ยกการอบรมพระกบัฆราวาสออกจากกนัอย่างเดด็ขาด	เน่ืองจากพระและฆราวาสมชีีวิต 

ความเป็นอยูแ่ละความมุง่มัน่ต่างกนั	เน้ือธรรมทีแ่สดงจึงแปลกต่างกนัออกไป	หากแสดงรวมๆ	กนั	ผลย่อม 

ไม่เตม็ทีเ่หมอืนกบัแสดงโดยเฉพาะๆ	ดงัทีท่่านไปเทศน์ในงานต่างๆ	ซ่ึงคละเคล้าไปด้วยทัง้พระและฆราวาส	

ธรรมทีแ่สดงต้องมุง่ชนกลุ่มใหญ่เป็นส�าคญั	จากน้ันถ้ามเีวลาพอจึงแสดงเพือ่ชนกลุ่มน้อยด้วย	เพือ่ให้ได้รบั 

ประโยชน์ทั่วถึงกัน

	 ความถีห่่างของการอบรมขึน้อยูก่บัความสะดวกในธาตขัุนธ์และความว่างจากภารกจิของท่านเป็น

ส�าคญั	จึงก�าหนดตายตวัไปทเีดยีวว่ากีวั่นครัง้ไม่ได้	ในระยะทีธ่าตขุนัธ์ท่านดแีละผู้คนพระเณรมาเกีย่วข้อง

ไม่มากนัก	การอบรมพระเณรเป็นไปอย่างสม�า่เสมอและบ่อยครัง้	เฉพาะนับแต่ตัง้วัดป่าบ้านตาดเป็นต้นมา 

	ปี	๒๕๒๐	ภายในพรรษาท่านแสดงธรรมให้ฟังถีเ่ป็นพเิศษ	๓-๕	วันต่อครัง้	น่าเสียดายทีไ่ม่ได้มกีารบนัทกึ

เทปไว้	เพิง่ได้รบัอนุญาตจากท่านเมือ่ปี	๒๕๒๒	จากน้ันกไ็ด้ท�าการบันทกึเรือ่ยมา	และปี	๒๕๒๒	น่ีเองทีท่่าน 

แสดงธรรมบ่อยครั้งที่สุดเมื่อเทียบกับปีอื่นๆ	หลังจากนี้	รวมทั้งปีถึง	๕๓	กัณฑ์	ต่อจากนั้นมาก็มากบ้าง

น้อยบ้าง

	 ในฝ่ายอุบาสิกา	ท่านอาจารย์จะเทศน์อบรมให้ทีศ่าลาหลังเล็ก	เฉพาะวันพระ	ทีม่คีนมาพกัปฏบัิตธิรรม 

กนัมาก	ท่านจะลงไปอบรมสมาธภิาวนาให้	โดยเริม่แต่เวลาใกล้ค�า่เป็นต้นไป	เพิง่มาเลิกเอาประมาณปลาย 

ปี	๒๕๒๓	เพราะภารกจิท่านมากข้ึน	จะมเีทศน์เป็นกรณีพเิศษอยูบ้่างกส็มยัคณุเพาพงา	วรรธนะกลุ	มาพกั

รักษาตัวและบ�าเพ็ญภาวนาอยู่ที่วัด	ซึ่งท่านอาจารย์เมตตาไปเทศน์ให้ฟังทุกคืนตลอดระยะเวลา	๓	เดือน	

เว้นเพยีงไม่กีค่นืเท่าน้ันเพราะกจิธรุะอย่างอ่ืน	จนกระทัง่กลับไปรกัษาตวัต่อทีก่รงุเทพฯ	ดงัรายละเอียดทีม่ ี

แจ้งไว้ในหนังสือ	“ธรรมชุดเตรียมพร้อม”	อยู่แล้ว

	 การอบรมสั่งสอนของท่านอาจารย์ได้ยึดหลักปฏิบัติของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นแบบฉบับ

	 “…ในสมยัปัจจุบันกไ็ด้น�ามาอบรมส่ังสอนหมูเ่พือ่น	ได้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากพ่อแม่ครบูาอาจารย์มัน่ 

ของเรา	ซ่ึงเป็นหลักยดึทีต่ายใจได้โดยไม่ต้องสงสัย	ไม่ว่าแง่ธรรมไม่ว่าแง่วินัย	ท่านประพฤตปิฏบัิตโิดยความ 

ถกูต้องแม่นย�า	ไม่ให้เป็นทีส่งสัยแก่ผู้ไปศกึษาอบรมกบัท่าน	น่ีเราได้ศกึษาอบรมกบัท่านมามากน้อยเพยีงไร	 
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กน็�ามาอบรมส่ังสอนหมูเ่พือ่นด้วยความตะเกยีกตะกายของตนเอง	กค็วรจะเป็นสารประโยชน์แก่ผู้มาศึกษา

อบรม	และควรที่จะเข้มแข็งขึ้นทุกวัน	ไม่ใช่อ่อนลงไปๆ	จนอ่อนเปียกล้มเหลวไป	อย่างนั้นใช้ไม่ได้เลย…”

(ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม	หน้า	๓๒๖)

	 ธรรมะทีท่่านอาจารย์เทศน์อบรมพระและฆราวาสน้ันมมีากมาย	ได้มกีารถอดเทปและรวบรวมพมิพ์ 

เป็นหนังสือหลายเล่ม	 ในที่น้ีจะน�าเทศน์ของท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาที่ได้แสดงไว้บางตอน 

มาพิมพ์ไว้พอเป็นตัวอย่าง	ดังนี้

เริม่ตน้ตัง้แตส่มาธิภาวนา

	 “…เอาซ	ิฟาดฟันกันลงไปในภาคปฏิบัติ	พระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยเหตุผลกลไกใดประทานไว้หมดแล้ว	 

ทางฝ่ายเหตคืุอวิธดี�าเนินขดุค้นด้วยภาคปฏบัิต	ิขดุค้นลงไป	เริม่ต้นตัง้แต่สมาธภิาวนา	ว่าสมาธกิใ็ห้เหน็ตัวจรงิ 

ของสมาธภิายในใจ	ไม่อยูท่ีไ่หน	ไม่อยูใ่นต�ารา	ไม่อยูท่ีด่นิฟ้าอากาศ	ไม่อยูท่ีด่นิน�า้ลมไฟ	แต่อยูท่ีใ่จ	สงบลงทีใ่จ	 

ด้วยอ�านาจแห่งการอบรมหรือการฝึกฝนทรมานคือการภาวนานี่เป็นส�าคัญ

	 เมื่อสติตั้งตัวได้ไม่พลั้งเผลอ	มีความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่เสมอ	ไม่ยอมให้ขณะจิตใดที่จะเพ่นพ่าน

ออกไปด้วยอ�านาจของกเิลสผลักดนัให้ออก	มเีฉพาะอารมณ์ทีเ่ป็นธรรมบทบรกิรรมเครือ่งยดึของจิตเท่าน้ัน	 

ให้จิตได้ยึดอารมณ์นั้นเป็นที่พักพิงเพื่อสั่งสมก�าลังความสงบ

	 ถ้าก�าหนดอานาปานสต	ิกใ็ห้รูล้มเข้าลมออกจรงิๆ	ด้วยสต	ิไม่จ�าต้องตามลมเข้าไปตามลมออกมา	 

เพียงแต่มีสติรู้อยู่กับลมที่สัมผัสเข้า-ออก	ขณะที่ลมเข้าก็รู้	ลมออกก็รู้	มีสติบังคับอยู่ที่ประตูแห่งลมออก

ลมเข้าน้ันเท่าน้ัน	จิตจะฝืนไปไหนได้เมือ่ถกูบังคบัด้วยความเอาจรงิเอาจัง	ไม่ให้จิตคดิเถลไถลไปกบัอารมณ์

ต่างๆ	ให้อยู่กับที่ตั้งลมอันจะให้เกิดความสงบ	คือค�าบริกรรมหรือลมหายใจเท่านั้น	จิตจะต้องหยั่งเข้าสู่

ความสงบ	เห็นองค์ของสมาธิได้อย่างแท้จริงภายในใจดวงที่เคยวุ่นวายมานักต่อนักนี้โดยไม่ต้องสงสัย

	 เอาให้เหน็	ลบล้างกเิลสเหล่าน้ีออกให้ได้ด้วยความพากเพยีรอย่างเข้มแข็ง	บังคบับญัชาด้วยสตใิห้ดี	 

ท�าไมจะไม่รู	้พระพทุธเจ้ารูม้าแท้ๆ	สาวกทัง้หลายรูม้าแท้ๆ	เป็นมาแท้ๆ	ด้วยสมาธเิป็นพืน้ฐานเบ้ืองต้น	ท�าไม 

เราจะไม่รู	้จิตแท้ๆ	เป็นผู้จะรบัรองธรรมทัง้หลาย	ไม่ว่าสมาธธิรรม	ปัญญาธรรม	วิมตุตธิรรม	นอกเหนือไปจาก 

จิตจากสตินี้ไปไม่ได้เลย

	 การบ�าเพญ็ของเรากบ็�าเพญ็โดยถกูทางอยูแ่ล้ว	ท�าไมจะรูไ้ม่ได้	เมือ่สมาธปิรากฏเป็นความสงบขึน้มา 

ให้เหน็อย่างประจักษ์	ต้องหายสงสัยทนัท	ีว่าสมาธอิยูท่ีไ่หนแน่	อยูใ่นต�ารบัต�าราหรอือยูด่นิฟ้าอากาศแบบลมๆ	 

แล้งๆ	ที่ไหน	จะหมดปัญหาไปทันที	เพราะความสงบประจักษ์อยู่กับใจดวงสงบสุขนี้แล้วเวลานี้
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	 ความสงบมหีลายขัน้หลายภมู	ิเมือ่ท�าลงไปโดยสม�า่เสมอ	ความสงบน้ีจะละเอียดลงไปโดยล�าดบัๆ	

จนกระทั่งแนบแน่น	ท่านให้ชื่อว่า	ขณิกสมาธิ	อุปจารสมาธิ	อัปปนาสมาธิ	นั่นเป็นชื่อ	ขอให้เป็นขึ้นภายใน 

ใจเถดิ	จะไม่มข้ัีนใดภมูใิดกต็าม	เจ้าของจะรูเ้อง	เช่นเดยีวกบัการรบัประทานอาหาร	พอเริม่รบัประทานกจ็ะ 

รูร้สเปรีย้วหวานเผ็ดเคม็ต่างๆ	ภายในชิวหาประสาทของผู้รบัประทานโดยไม่ต้องไปถามใคร	ความอ่ิมหน�า 

ส�าราญกค่็อยตดิตามกนัมา	ปรากฏขึน้มาภายในตวัเอง	จะไม่มขีัน้มภีมูกิต็าม	หากรูภ้ายในตวั	เผ็ดกร็ู	้เคม็กร็ู้	 

เปรีย้วหวานกร็ู	้ความอ่ิมหน�าส�าราญในธาตขัุนธ์เพราะการรบัประทานมากน้อยเพยีงไรกร็ู	้รูไ้ปตลอดจนถงึ

ความพอตวัแล้วในอาหารทัง้หลายกห็ยดุเอง	จ�าเป็นอะไรจะต้องไปตัง้ชือ่ตัง้นามว่า	อ่ิมขนาดน้ีเป็นขัน้น้ัน	

อ่ิมขนาดน้ันเป็นขัน้น้ันๆ	จ�าเป็นอะไรจะต้องไปตัง้ช่ือตัง้นาม	เพราะความจรงิอยูก่บัความจรงิของผู้สัมผัส

รับรู้ต่างหาก	หลักธรรมชาติมีอยู่	อยู่กับหลักธรรมชาติ	รู้ตามหลักธรรมชาติก็พอกันแล้ว	นี่ก็เหมือนกัน	

เรื่องของสมาธิ	ให้รู้ตามหลักธรรมชาติของสมาธิที่เกิดขึ้นภายในใจของตนด้วยวิธีการที่ถูกต้อง

	 เมือ่สมาธคิวามสงบตวัปรากฏขึน้มา	น้ันแลเป็นพืน้ฐานหรอืเป็นเสบยีงเครือ่งสนับสนุนปัญญาให้ท�างาน 

ได้อย่างคล่องตวัหายกงัวล	เวลาทีจิ่ตไม่มคีวามสงบเลย	จะพาพจิารณาทางด้านปัญญามนักลายเป็นสัญญา 

ไปเสีย	เพราะอ�านาจของกเิลสฉุดลากไป	ใครจะไปรูร้อบเรือ่งของกเิลสกบัเรือ่งของธรรมยิง่กว่าพระพทุธเจ้า	 

เพราะฉะน้ันจึงสอนให้อบรมสมาธใิห้เกดิให้ม	ีจิตใจจะได้สงบ	จิตใจสงบแล้วย่อมอ่ิมตวัในขัน้น้ี	แล้วพาท�างาน 

ด้วยการคดิค้นในสิง่ต่างๆ	ใจกต็ัง้หน้าตัง้ตาท�าให้	ไม่ฝ่าฝืนปีนไปตามกเิลสถ่ายเดยีว	ดงัทีเ่คยเป็นมาเมือ่คราว 

ทีจิ่ตยงัไม่สงบ	และเหน็เหตเุหน็ผลไปตามปัญญาโดยล�าดบัล�าดา	น่ันคอืการก้าวออกทางด้านปัญญาด้วย

สมาธิขั้นนั้นๆ	เป็นพลังหนุนเพื่อปัญญาขั้นนั้นๆ

	 เมือ่จิตละเอียดเข้าไป	ปัญญาก้าวไปเหน็เหตเุหน็ผลของสภาวธรรมคอื	อนิจฺจํ ทุกฺข ํอนตตฺา	ซ่ึงเต็ม 

อยู่ภายในร่างกายและขันธ์ห้าของเราเอง	และกระจายไปทั่วโลกธาตุ	เต็มไปด้วย	อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา 

ไม่มีเกาะไม่มีดอนไม่มีที่ยกเว้น	ขึ้นชื่อว่าแดนสมมุติแล้วต้องเป็นแดน	อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา	เต็มไปหมด	 

เหน็ประจักษ์หรอืซ้ึงด้วยปัญญาของเราแล้ว	จะสงสัยอะไรอีก	แม้จิตจะยดึมัน่หนาแน่นกว่าภเูขาทัง้ลูกกถ็อน 

ตวัออกมาได้	เพราะอุปาทานความยดึมัน่น้ันเกดิข้ึนจากความเสกสรรป้ันแต่งตามความส�าคญัผิดของกเิลส 

ต่างหาก

	 เมือ่ปัญญาได้หยัง่ลงไปถงึไหน	กถ็อืว่าการท�าลายกเิลสไปถงึน่ัน	และท�าลายอุปาทานในขณะเดยีวกนั	 

จนถอนตวัออกมาได้	เอ้า	เมือ่จะพดูถงึเรือ่งอสุภะอสุภงั	ความปฏกิลูโสโครก	กด็ซิูร่างกายน้ีมตีรงไหนทีส่ดสวย 

งดงาม	มีแต่ความเสกสรรปั้นยอตามกลมายาของกิเลสทั้งมวล	ความจริงไม่ปรากฏ	แยกแยะถอยหน้า

ถอยหลังตลบทบทวนด้วยความสนใจอยากรูอ้ยากเหน็ความจรงิ	ไม่สนใจกบัส่ิงใดนอกไปจากงานของตนที่

ก�าลังท�าอยูเ่วลาน้ัน	ในโลกมงีานอันเดยีวน้ี	ย่นจิตเข้ามาตรงน้ีให้รู	้พจิารณาจุดไหนให้มเีจตนาจดจ่อ	มสีต ิ

ควบคมุไตร่ตรองเทยีบเคยีงกบัหลักความจรงิในจุดน้ัน	อย่าให้สตเิคล่ือนคลาด	เช่น	อสุภะอสุภงั	มนัเป็นอสุภะ 

จรงิไหม	เทยีบลงไปให้ซ้ึง	เพราะความจรงิกเ็ป็นเช่นน้ันอยูแ่ล้ว	เป็นแต่กเิลสตวัจอมปลอมมนัเปล่ียนแปลง 
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เสียใหม่ว่าเป็นของสวยของงาม	ว่าเป็นของจีรงัยัง่ยนื	ว่าเป็นตนเป็นของตนไปเสียหมด	เมือ่พจิารณาตาม

ธรรมด้วยปัญญาชอบแล้ว	มนัไม่มคี�าว่าสวยงาม	ไม่มคี�าว่าจีรงัยัง่ยนื	ไม่มคี�าว่าเป็นตนเป็นของตน	มนัเหลวไหล 

ทั้งเพ	หาความจริงไม่มี

	 กลมายาของกิเลสมันไปแถวนี้	 ความจริงของธรรมไปแถวนั้น	 เดินสวนทางกัน	 จงน�าสติปัญญา

ไตร่ตรองให้ถงึความจรงิของธรรม	ปัญญาเท่าน้ันจะสามารถคล่ีคลายส่ิงจอมปลอมทัง้หลายเหล่าน้ีให้ลงสู่ 

ความจรงิอันดัง้เดมิได้	เช่น	ธาตส่ีุ	ดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	เป็นของดัง้เดมิ	ค้นลงไปๆ	จากอสุภะอสุภงัน้ีแล้ว	จะกลาย 

ลงไปเป็นธาต	ุเมือ่กลายลงไปเป็นธาตอุย่างชดัเจน	ไม่ว่าภายนอกภายในเป็นธาตไุปหมด	เป็น	อนจิจฺ ํทกุขฺํ  

อนตฺตา	ไปหมด	จะไปยึดไปถือสิ่งใดที่นี่	ก้าวเดินอย่างนี้	เดินปัญญาตามอุบายที่อธิบายผ่านมาแล้วนั้น

	 ปัญญาข้ันใดกต็าม	สตต้ิองตดิแนบไปด้วยกนั	สตกิบัปัญญาเป็นคูเ่คยีงกนัอย่างสนิท	แยกกนัไม่ออก	 

เบ้ืองต้นสติต้องไปก่อน	พอพยายามผลิตปัญญาขึน้มาแล้ว	สตเิป็นพีเ่ล้ียง	ปัญญาตามกนัไป	พอถงึข้ันเตม็ก�าลัง 

ทัง้สตทิัง้ปัญญาย่อมกล้าหาญชาญชัยต่อการท�าหน้าทีข่องตน		ปราบกเิลสตณัหาอาสวะประเภทต่างๆ	ไม่มี

ค�าว่ากลัวว่าถอย	นอกจากรดุหน้าท่าเดยีว	สตปัิญญาเป็นเหมอืนเชือกทีฟ่ั่นกนัเป็นเกลียวเดยีว	กลมกลืนกนั 

ไปเลย	ไม่มีแยกกันเหมือนแต่ก่อน

	 เอ้า	ทีนี้กิเลสตัวไหนจะมาเพ่นพ่านอวดอ�านาจวาสนาเหมือนแต่ก่อน	ค�าว่าสมาธิก็สลัดปัดทิ้งหรือ 

ปราบปรามความฟุ้งซ่านร�าคาญออกไป	 ความโง่เขลาเบาปัญญาที่เคยส�าคัญมั่นหมายว่าธาตุขันธ์น้ีเป็น 

แท่งแห่งทอง	เป็นทองทัง้แท่ง	กแ็ยกจากกนัไปหมดแล้ว	ตามความจรงิ	มนัจะเป็นทองทัง้แท่งไปได้อย่างไร	 

เป็นของสวยของงาม	เป็นของมีคุณค่ามีราคาได้อย่างไร	ปัญญาก�าหนดจดจ่อลงไป	คลี่คลายลงไปจนถึง

ความจริงเต็มส่วนของรูปกาย	อันไหนมีราคาเล่า	มีแต่กอง	อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา	เต็มขั้นเต็มหัวใจเต็ม

โลกธาตุ	อันไหนเป็นสิ่งที่น่ายึดน่าถือน่าเกาะ	น่ารักใคร่ชอบใจ	น่าอาลัยเสียดาย	มีที่ตรงไหน

	 ปัญญาคลีค่ลายดหูมดแล้ว	มนัหมด	ไม่มทีีอ่าลยัเสียดาย	ใจกถ็อนตวัเข้ามา	รปูร่างกายของเราทีเ่คย 

ยดึมัน่ถอืมัน่หนักยิง่กว่าภเูขา	มนักถ็อนตวัออกมา	จากน้ันกพ็จิารณาเวทนา	เมือ่กายน้ีพจิารณาได้อย่างชัดเจน 

ช�่าชองคล่องแคล่วทุกอย่างแล้ว	 มันก็ปล่อยของมันเองไม่ต้องบอก	 ขอให้ปัญญาได้หยั่งถึงความจริง 

เตม็ทีเ่ถดิ	ในขัน้ใดกต็าม	ขัน้รปูธรรมมนักป็ล่อยของมนัได้อย่างเตม็ที	่ปล่อยได้เตม็สตกิ�าลงัของปัญญาทีรู่้ 

นั่นแล	นี่เป็นขั้นหยาบคือรูปขันธ์	ขอสรุปเพียงเท่านี้

	 ขัน้ละเอียด	คอื	เวทนา	สุขเวทนา	ทกุขเวทนา	อุเบกขาเวทนา	มไีด้ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ	แต่ส�าคญั 

ใจเป็นผู้หลงเป็นผู้ไปยดึ	พจิารณาให้เหน็ตามความจรงิของมนั	เวทนาปรากฏข้ึนมากเ็ป็นความจรงิอันหน่ึง

ของมันเท่านั้น	ตามหลักธรรมชาติแล้ว	ถ้าไม่ใช่กิเลสเข้าไปเคลือบแฝงไปบังคับบัญชาให้ว่า	เวทนาคือสุข

เป็นเรา	ทกุข์เป็นเรา	อุเบกขาเป็นเราเป็นของเรา	และสร้างกองทกุข์ข้ึนมาภายในจิตใจอีกเท่าน้ัน	กไ็ม่มทีกุข์ 

ทางใจ	ปัญญาจะต้องหยั่งลงถึงความจริงเป็นล�าดับ
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	 เมือ่สตปัิญญาหยัง่ทราบความจรงิแล้ว	เวทนากสั็กแต่ว่าเวทนา	ดงัทีท่่านอธบิายไว้แล้วในสตปัิฏฐานส่ี 

ไม่ผิดไปไหนเลย	เป็นความจรงิล้วนๆ	แต่เราไปฝืนความจรงิทัง้หลาย	เพราะกเิลสพาให้ฝืน	พาให้เหยยีบย�า่ 

ท�าลายความจริง	 เพราะกิเลสเคยเหนืออ�านาจของใจ	 จึงต้องฉุดลากจิตใจไปในทางผิด	 และเหยียบย�่า

ท�าลายความจรงิน้ันๆ	โดยไม่รูต้วัว่าเหยยีบย�า่ท�าลาย	น่ีคอืตวัจอมปลอมทีจิ่ตเคยเชือ่มัน่	ด้วยเหตน้ีุผู้ปฏบัิติ 

จ�าต้องใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างละเอียดแยบคายจึงจะพบความจริงตามหลักธรรมท่าน

	 การคลี่คลาย	 การพิจารณาทางด้านปัญญาก็เพื่อแก้สิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งปีนเกลียวกับธรรม	

คอืความจรงิล้วนๆ	ออกโดยล�าดบั	จิตจะเปิดเผยตวัเองขึน้อย่างชดัเจน	ความยดึมัน่ถอืมัน่ภายในร่างกาย	

เมือ่พจิารณาจนถงึข้ัน	อนิจฺจํ ทุกฺข ํอนตฺตา	อย่างซ้ึงภายในใจแล้ว	จะยดึถอืไว้ไม่ได้	จะสลัดอุปาทานความ 

ยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายนี้ออกโดยสิ้นเชิง	รู้ประจักษ์กับจิต	กาย	เวทนา	ก็สักแต่ว่าเกิดขึ้น	ตั้งอยู่ตาม

ธรรมชาติของมัน	เป็นความจริงแต่ละอย่างๆ	กายก็ไม่ทราบความหมายของทุกขเวทนา	หรือสุขเวทนา	

อุเบกขาเวทนา	เวทนานั้นจะเป็นสุขเวทนา	ทุกขเวทนา	อุเบกขาเวทนา	ก็ไม่ทราบความหมายของตนและ 

ไม่ทราบความหมายของกายของใจ	เป็นแต่ธรรมชาตทิีป่รากฏขึน้ตามหลักความจรงิของตน	แล้วกด็บัไปตาม 

ธรรมชาติของมัน

	 ถ้าจิตมสีตปัิญญารอบตวัอยูแ่ล้ว	จะพจิารณารูแ้จ้งเหน็จรงิในความจรงิทัง้หลาย	ทัง้ส่วนกายทัง้ส่วน 

เวทนาทั้งสาม	แยกตัวออกโดยล�าดับๆ	ส่วนสัญญา	สังขาร	ไม่ต้องพูด	มันก็เป็นอาการเหมือนกันนั่นแล	

เกดิขึน้แล้วดบัไป	มนัเป็นกองไตรลักษณ์ทัง้หมด	คอื	อนิจฺจํ ทุกฺข ํอนตฺตา และเบกิออกๆ	จิตถอยตวัเข้ามา	 

การพจิารณากแ็คบเข้าไปๆ	เพราะส่ิงไรทีพ่จิารณารูแ้จ้งเหน็จรงิแล้ว	มนัปล่อยเอง	จะพจิารณาเพือ่อะไรอีก	 

ก็รู้แล้วเห็นแล้วนี่

	 มนัต้องชัดอย่างน้ันจึงช่ือว่าผู้ปฏบัิตเิพือ่รูแ้จ้งเหน็จรงิ	ต้องรูภ้ายในตวัเองจรงิๆ	ไม่อย่างน้ันไม่เรยีกว่า	 

สันทฏิ€โิก	เหน็เอง	เมือ่ได้คุย้เข่ียขุดค้นเตม็สตปัิญญา	ผลจะปรากฏขึน้มาอย่างเตม็ภมู	ิเตม็ภมูขิองสตปัิญญา	 

หนีไม่พ้น	นี่แหละการพิสูจน์เรื่องการเกิดการตายของจิต

	 จิตเป็นส่ิงลึกลับมากเพราะกิเลสพาให้ลึกลับ	 กิเลสมันเอาจิตเข้าไปหมกไปซ่อนไว้ในสถานที่ที่เรา

ไม่อาจเอื้อมรู้ได้เห็นได้	ถูกกิเลสตัวจอมปลอมปิดบังไว้หมด	ตัวมันออกหน้าออกตา	หลอกไว้ตลอดเวลา

จึงไม่เห็นโทษของตน	ไม่เห็นโทษของกิเลสที่พาให้เกิดให้ตาย

	 เมือ่ใช้สตปัิญญาพจิารณาลงไปดงัทีก่ล่าวมาแล้วน้ี	กเิลสประเภทต่างๆ	ทีเ่คยหุม้ห่อจิตใจ	หลอกลวง 

จิตใจ	ปิดบงัจิตใจน้ัน	จะขยายตวัออกไป	เปิดตวัออกไปๆ	จนกระทัง่ไม่มเีหลือ	เมือ่กเิลสหมดส้ินไปจากใจ 

ไม่มเีหลือเพราะสตปัิญญารูเ้ท่าทนัและตดัขาดกระเดน็ออกจากความสืบต่อกนัระหว่างขนัธ์กบัจิต	รปู	เสียง	 

กลิน่	รสทัง้หลาย	ไม่ต้องพดู	เพราะมนัห่างไกลมากไป	เอาในระหว่างขนัธ์กบัจิต	รปูขนัธ์	เวทนาขันธ์	สัญญาขนัธ์	 

สังขารขนัธ์	วิญญาณขนัธ์	ทราบตามอาการของมนัซ่ึงเป็นความจรงิแต่ละอย่างๆ	และทราบภายในจติคอื
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ตัวอวิชชา	ตัดสะพานทางเดินของมันหมดแล้ว	ก็เหลือแต่จิตกับอวิชชาที่พัวพันกันอยู่อย่างลึกลับ	แต่จะ 

พ้นมหาสติ	มหาปัญญาอัตโนมัติไปไม่ได้

	 น่ีก�าลังของสต	ิก�าลังของปัญญา	เมือ่ฝึกให้เป็นย่อมเป็นได้อย่างน้ี	รูไ้ด้อย่างน้ี	เหน็ได้อย่างน้ี	และ 

สามารถท�าลายจิตอวิชชาออกเหมอืนระเบิดท�าลายทเีดยีว	อวิชชาแหลกแตกกระจายไปหมดไม่มเีหลือ	ทน้ีี

ท�าไมจะไม่รู	้ทีเ่คยเกดิมากีก่ปักีก่ลัป์ไม่ต้องไปนับกไ็ด้	ความจรงิบอกอยูใ่นจิตทีบ่รสุิทธิด์วงน้ีอย่างประจักษ์	 

และเริม่รูม้าตัง้แต่จิตทีม่เีช้ือสืบต่อเกีย่วเน่ืองกนัมากน้อยโดยล�าดบัมา	ค่อยรูเ้ข้ามา	เพราะตดัเข้ามาเรือ่ยๆ	

ด้วยปัญญา	รู้เข้ามาๆ	สั้นเข้ามาๆ	จนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมด	ไม่มีอะไรสืบต่อกันระหว่างจิตกับกิเลส 

อาสวะต่างๆ	ทีจ่ะพาให้เกดิภพเกดิชาต	ิเพราะขาดออกไปจากจิตหมดแล้ว	ไม่มส่ิีงใดเหลือ	เป็นจิตทีย่นืยนั

ปฏญิาณตนได้อย่างอาจหาญไม่สะทกสะท้านใดๆ	ทัง้ส้ิน	ไม่ต้องหาสกัขีพยานมาจากไหนอีก	สักขพียานพอตวั 

อยู่กับความบริสุทธิ์ที่รู้ๆ	เห็นๆ	อยู่จ�าเพาะตนหมดแล้ว

	 โทษเรากเ็คยเหน็มาประจักษ์ใจ	พ้นโทษกเ็หน็ประจักษ์ใจแล้วทีน่ี่	ความเป็นนักโทษกเ็พราะถกูคมุขัง 

ของกเิลส	ความพ้นโทษกเ็พราะกเิลสบรรลัยไปจากใจแล้วเพราะอ�านาจแห่งสตปัิญญา	ศรทัธา	ความเพยีร	

เรื่องความเกิดตายแต่ก่อนเป็นมาจากไหน	 จะไปสงสัยที่ไหนว่าไม่เป็นมาจากกิเลสประเภทต่างๆ	 จนถึง	 

อวชิชฺาปจฺจยา สงฺขารา	ส่ิงเหล่าน้ีกไ็ด้บรรลัยลงไปหมดแล้ว	ทีน่ี่จิตจะไปเกดิทีไ่หนอีกไหม	จิตดวงน้ีกร็ูชั้ดๆ	 

ว่าไม่เกิดที่ไหนอีกแล้ว	เพราะเป็นอฐานะแห่งการเกิดอีกต่อไป

	 นั่นแล	จึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อเห็นความจริงแห่งธรรมทั้งหลาย	รู้ที่ใจ	อย่าไปคาดไปคิดกาลโน้น	

สถานทีน่ี่ให้เสียเวลา	และถกูกเิลสหลอกไปโน่นหลอกไปน่ีอยูไ่ม่หยดุ	ดจุูดทีก่เิลสซ่องสุมกนัอยูท่ีห่วัใจน่ี	ชาตปิิ  

ทุกฺขา ชราปิ ทุกฺขา	เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้น	ออกไปจากดวงใจเป็นเชื้ออันส�าคัญให้เกิดภพนั่นภพนี่	คือ	

อวิชฺชาปจฺจยา	นี้เอง	เมื่อถูกท�าลายขาดสะบั้นลงไปหมดแล้ว	นั่นแลคือความบริสุทธิ์พุทโธแท้	ไม่มีแล้ว 

ขึน้ชือ่ว่าสมมตุซ่ึิงเป็นคูเ่คยีงกบักเิลสประเภทต่างๆ	ภายในใจ	ยนืยนัได้ภายในตวัเองว่า	นตฺถิทานิ ปนุพภฺโว  

ความเกิดไม่มีอีกแล้ว	จะมีได้อย่างไร	เพราะเชื้อให้เกิดมันดับไปหมดแล้ว

	 ผู้ทีรู่ว่้าส่ิงทัง้หลายน้ันดบัไปหมดแล้ว	อันน้ันดบัไหมทีน่ี่	และน่ันสูญไหมทีน่ี่	เรยีนให้ถงึซิ	เรยีนให้ถงึจิตซิ	 

ลึกลับที่สุดก็คือจิต	เพราะกิเลสพาให้ลึก	ตื้นที่สุดจนประจักษ์ใจก็คือจิต	เพราะธรรมพาให้ตื้น	สติปัญญา

พาให้ตืน้	น่ีแหละหลักรบัรองมรรคผลนิพพาน	รบัรองความพ้นทกุข์	และรบัรองเรือ่งความเกดิความตาย	 

เกดิตายมาอย่างไรต่ออย่างไร	ตายเกดิหรอืตายสูญ	รบัรองกนัทีต่รงน้ี	ยนืยนักนัทีต่รงน้ี	หายสงสัยทีต่รงน้ี	

ใครจะสงสยัอย่างไรไม่สนใจ	ใครจะว่าเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ีกีร้่อยกีพ่นัเรือ่งกว่็าไป	ตามความคดิความเหน็ 

ของนานาจิตตัง	 ถ้าอยากฟังก็ฟังไป	 ไม่อยากฟังก็อยู่ตามความไม่หิวโหย	 ขอให้รู้ความจริงประจักษ์ใจ 

เสียเท่าน้ัน	อันเรือ่งความหวิโหยความโยกคลอนต่างๆ	มนัหมดไปเอง	เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงเคลือบแฝง	 

เป็นความหลอกลวง	เมื่อถึงความจริงเต็มส่วนแล้วจะหลงไปไหน	สามโลกธาตุมาหลอกก็ไม่หลง
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	 เอาให้จรงิให้จังนักปฏบัิต	ิอยูท่ีไ่หนให้ถอืความเพยีรเป็นส�าคญั	ให้ถอืว่ากเิลสเป็นข้าศกึต่อเราอยูเ่สมอ	 

ผู้นั้นแหละจะพ้นจากแหล่งแห่งทุกข์นี่ไปได้โดยไม่สงสัย	สติปัญญามีหุงต้มแกงกินไม่ได้	น�ามาฆ่ากิเลสแก้

กิเลสเท่านั้น	หน้าที่ของสติปัญญาน่ะ	เอาให้จริงจัง	อย่าลดละความพากเพียร	ค�าว่ากิเลสเป็นภัย	ธรรมะ

เป็นคณุแก่สัตว์โลก	น่ันคอืศาสดาองค์เอกเป็นผู้สอนไว้	มใิช่คนหหูนาตาฝ้าฟางเป็นผู้สอนไว้พอจะไม่สะดดุใจ 

คิดกัน…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๒๒๙–๒๓๖)

ส�าหรับผูท้ีย่ังตัง้หลักไมไ่ด้

	 ท่านอาจารย์ยังมีเมตตาสอนผู้ที่ยังตั้งหลักตั้งฐานเบื้องต้นไม่ได้ไว้ดังนี้

	 “…ถ้าจับจุดของความรูไ้ม่ได้	กอ็ย่าลืมค�าบรกิรรมภาวนา	ไปทีไ่หนอยูใ่นท่าอิรยิาบถใดค�าบรกิรรมให้

ติดแนบกับจิต	ให้จิตเกาะอยู่กับค�าบริกรรมภาวนานั้นเสมอ	เช่น พุทฺโธ ก็ตาม อฏฺ€ิ ก็ตาม เกสา โลมา 

นขา ทนฺตา ตโจ	บทใดก็ตาม	ให้จิตติดอยู่กับบทนั้น	ไม่ให้จิตไปท�างานอ่ืน	ถ้าปล่อยนี้เสียจิตก็เถลไถลไป 

ท�างานอ่ืนซ่ึงเป็นเรือ่งของกเิลสไปเสีย	ไม่ใช่เรือ่งของธรรมทีเ่ป็นความมุง่หมายของเรา	บทธรรมทีเ่ราตัง้ 

ขึน้มาน้ัน	เพือ่ให้จิตเกาะอยูก่บัค�าบรกิรรมบทน้ันๆ	ซ่ึงเป็นเรือ่งของธรรมทีเ่ราเป็นผู้ก�าหนดเอง	อาศยัธรรมบท 

ต่างๆ	เป็นเครือ่งยดึเครือ่งเกาะของจิต	ขณะท�าลงไปกเ็ป็นธรรม	จิตใจกส็งบ	น่ีแลหลักการปฏบัิตทิีจ่ะท�าให้ 

จิตสงบเยือกเย็นได้โดยล�าดับของนักภาวนาทั้งหลาย

	 การทีจ่ะตัง้หลกัตัง้ฐานเบือ้งต้นน้ีล�าบากมากเหมอืนกนั	แม้ล�าบากแค่ไหนกอ็ย่าถอืเป็นอารมณ์	จะเป็น 

อุปสรรคแก่การด�าเนินเพือ่มรรคเพือ่ผลทีต่นต้องการ	จงถอืความเพยีรเพือ่ความพ้นทกุข์น้ีเป็นธรรมจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะเพิ่มพูนให้มาก	 สติซ่ึงเป็นธรรมส�าคัญจะต้องเพิ่มพูนให้มาก	 เพื่อความเหนียวแน่นมั่นคง	 

เพือ่ความสืบต่อแห่งความระลึกรูต้วัอยูเ่สมอ	ปัญญา	ในโอกาสทีค่วรพจิารณากค็วรพจิารณาแยกแยะทัง้

ภายนอกทั้งภายในเทียบเคียงกัน	มรรคนั้นเป็นได้ทั้งภายนอกทั้งภายใน	ปัญญาเป็นได้ทั้งภายนอกภายใน

ถ้าท�าให้เป็นปัญญาที่เรียกว่ามรรค

	 เราจะพจิารณาเรือ่งใด	เรือ่ง	อนิจฺจํ	เอาภายนอกมาพจิารณาเทยีบกบัภายในกไ็ด้	จะพจิารณาภายใน 

เทยีบกบัภายนอก	มนักเ็ป็นอันเดยีวกนัน้ันแหละ	ไม่ได้ผิดแปลกอะไร	เรือ่ง	อนิจฺจํ ทุกฺข ํอนตฺตา	อสุภะอสุภงั 

ของปฏกิลูโสโครก	มนัมเีตม็ไปหมดทัง้ภายนอกภายใน	รปูสตัว์	รปูบคุคล	หญงิชาย	จะพจิารณาแยกแยะ

อย่างไรให้เป็นอุบายวิธีของเราในการพิจารณา

	 แต่ในเวลาต้องการความสงบ	 ให้ตั้งหน้าตั้งตาท�าเพื่อความสงบ	 ด้วยค�าบริกรรมบทใดหรือ 

อานาปานสตไิด้ตามแต่จรตินิสัยชอบ	แต่ให้มสีตสืิบเน่ืองอยูเ่สมอ	ความรูจ้ะได้สืบต่อกนักบังาน	เมือ่ความรู ้
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สบืต่อกนั	จติใจไม่มีเวลาส่ายแส่ไปภายนอกแล้ว	จติก็รวมตัวเข้ามาๆ	กระแสจติทั้งหมดรวมเข้ามาเป็นตัว

ของตัวกลายเป็นจุดแห่งความสงบ

	 เมือ่จุดปรากฏเด่นข้ึนมาทีใ่จ	เรยีกว่าใจเริม่สงบ	ความคดิปรงุกเ็บาบางลงไปๆ	กระทัง่ความคดิปรงุ 

ในค�าบรกิรรมกค่็อยเบาลงไปๆ	กลายเป็นความรูท้ีเ่ด่นขึน้มา	จะบรกิรรมหรอืไม่บรกิรรมความรูก้เ็ป็นความรู ้

อยู่อย่างนั้น	ที่เรียกว่าจิตรวมตัวเข้าเป็นตัวของตัวแล้ว	ก็อยู่กับตรงนั้นเสีย	ค�าบริกรรมก็ปล่อยวางกันใน

ขณะนั้น	นี่คือจิตสงบ	ให้ตั้งหน้าตั้งตาท�าให้เกิดผลตามที่กล่าวมา…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๑๒๒–๑๒๓)

ยากทีสุ่ดคือการฝึกคนให้ดี ไมลู่บหนา้ปะจมูก

	 ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า	ท่านอาจารย์ไม่ยอมให้กิเลสเหนือธรรม	และท่านก็ได้เทศน์ไว้แล้วว่า

	 “…ความเกรงอกเกรงใจกนัน้ันเป็นเรือ่งของโลก	เป็นเรือ่งของบุคคล	ไม่ใช่เรือ่งของธรรมของวินัย 

อันเป็นหลักด�าเนินตายตัวด้วยกัน	 การพูดกันโดยอรรถโดยธรรมเพื่อให้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติถูกนั้นเป็น

ธรรมแท้	เพราะฉะนั้น	ค�าว่าลูบหน้าปะจมูกจึงไม่มีในธรรมทั้งหลายของผู้มุ่งต่อธรรมด้วยกัน…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๑๐๗)

	 ด้วยเหตุนี้	ทั้งพระเณรและฆราวาสที่ได้เข้านมัสการท่านตอนแรกๆ	มักจะคิดว่าท่านดุ	แต่เมื่อได้

ฟังเทศน์ของท่านในระยะหนึง่และได้ใช้ดุลยพินจิของตนแล้วก็จะเข้าใจว่า	แท้จริงนัน้ท่านดุกิเลสที่มีอยู่ใน 

ตวัเรา	เพือ่ท�าให้เราเป็นคนด	ีมสีต	ิและมพีลงัของธรรมอยูต่ลอดเวลา	ขอน�าเทศน์ของท่านอาจารย์เกีย่วกบั 

เรื่องนี้มาไว้ในที่นี้

	 “…การจะดุหรือไม่ดุ	 ตามหลักธรรมชาติหลักธรรมดาของธรรมแล้ว	 ควรดุก็ต้องดุ	 ควรดีต้องดี	 

ควรชมต้องชม	ควรต�าหนิต้องต�าหนิ	น้ีเป็นหลกัธรรม	นิคฺคห ปคฺคห เป็นธรรมประจ�า	หรอืเป็นคูเ่คยีงของ 

ศาสนามาด้ังเดมิ	แยกกนัไม่ออก	ในธรรมสองประเภทน้ี		นิคฺคห 	ได้แก่	การดดุ่าว่ากล่าว	หรอืต�าหนิตเิตยีน		 

ในคนทีผิ่ดหรอืพระทีผิ่ด	ปคคฺห	ชมเชยสรรเสรญิผู้ทีท่�าถกู	ให้มแีก่จิตแก่ใจว่าการท�าน้ีท�าถกูต้องแล้ว	และ

ส่งเสริมให้ท�าดียิ่งขึ้นกว่านี้ไปอีก	ธรรมทั้งสองบทนี้เป็นหลักธรรมประจ�าศาสนา	แยกกันไม่ออก	เพราะ

พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งบัญญัติเอง	ใครไม่กล้าอุตริบัญญัติขึ้นมาเองได้…”

(ศาสนธรรมปลุกคนให้ตื่น	หน้า	๔๔๖)
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	 “…น่ีเวลายงัมชีวิีตอยูไ่ม่สนใจกบัอรรถกบัธรรมกบับุญกศุลอะไรเลย	มัว่สุมอยูก่บัอบายมขุตลอดวัย	 

เวลาตายแล้วให้พระไปหาบุญหากุศลที่ไหนมาให้	 ถ้าหากเป็นไปได้อย่างน้ันจริงๆ	 แล้ว	 มันจะยากอะไร	

หลวงตาบวัน่ีกไ็ม่ต้องบวช	จะอยูใ่ห้สะดวกสบาย	อยากกนิเหล้าเมาสุรา	เกีย้วพาราสีสีกาอย่างสนุกสนาน	

สะดวกสบายไปตามแบบคนที่มีผู้รับรอง	กุสลา มาติกา อย่างอุ่นหนาฝาคั่งอยู่แล้ว	ตายแล้วจึงให้พระมา	

กุสลา ธมฺมาๆ	ไปสวรรค์กันเลย	ไม่ต้องยุ่งยากล�าบากใจ	ขวนขวายบุญกุศลศีลทานใดๆ	ในเวลามีชีวิตอยู่	 

แต่นี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่	ต้องฝึกฝนอบรมเจ้าของให้เป็นคนดีทุกวิธี	ทุกวิถีทางแทบล้มแทบตาย

	 การจะท�าอะไรให้ด	ีสู้การท�าคนให้ดไีม่ได้	ยากทีสุ่ดกค็อืการท�าคนให้ด	ีเพราะเหตน้ัุนจึงต้องมแีบบ

มฉีบับส�าหรบัการสร้างการฝึกอบรมคนให้ด	ีพระพทุธเจ้ามาสอนกส็อนคนเพือ่ท�าคนให้ดน่ัีนเอง	มาตรสัรู้

ก็เพื่อจะมาหล่อหลอมคนให้ดี	ไม่ได้มาหล่อหลอมวัตถุ	ต้นไม้	ภูเขาให้ดีอะไรแหละ	มาหล่อหลอมมนุษย์	

สอนมนุษย์	ให้มนุษย์เป็นคนดี	มีความฉลาดรักษาปฏิบัติตน	ผลคือความสงบสุข	จะพึงมีในแดนมนุษย์

	 ถ้ามนุษย์ไม่ดแีล้ว	มนุษย์กเ็ลวทีสุ่ดในโลกน้ี	เป็นโลกาวินาศ	เพราะมนุษย์น่ีฉลาด	สามารถท�าได้ทกุส่ิง 

ทกุอย่าง	ไม่มใีครเกนิมนุษย์	ถ้าฉลาดไปในทางช่ัว	กโ็ลกพนิาศได้จรงิๆ	มนุษย์เรา	แต่ถ้าฉลาดในทางทีด่	ีเช่น	 

ผู้มีความรักชอบในศีลในธรรม	ดังท่านทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์พยายามบ�าเพ็ญเรื่อยมานี้	 โลกไม่มีใครจะให้

ความร่มเยน็แก่กนัได้ยิง่กว่ามนุษย์เรา	เพราะมนุษย์เราฉลาด	มนุษย์สามารถท�าความร่มเยน็เป็นสุขแก่กนัได้ 

ชนิดไม่คาดไม่ฝัน

	 เดี๋ยวจะว่าหลวงตาบัวดุๆ	ท่านทั้งหลายแบกกิเลสมา	ไม่สนใจคิดบ้าง	สมกับมาแสวงธรรม	มาว่า

หลวงตาบัวดุ	หลวงตาบัวไม่ได้ดุให้ใครนี่	เราพูดตามอรรถตามธรรมตามเหตุตามผล	เพื่อผู้ฟังที่มุ่งอรรถ 

มุ่งธรรมได้เข้าใจตามความจริง	กรุณาท�าความเข้าใจว่าพลังของกิเลสมี	พลังของธรรมไม่มี	ปราบกันได้

อย่างไร	กรณุาน�าไปพจิารณาซี	พลังของกเิลสเวลาแสดงออกมา	มนัเป็นความโมโหโทโสใช่ไหม	พลังของธรรม 

แสดงออกมา	ปราบความโมโหโทโสให้แหลกไปเลย	น่ัน	ถ้าก�าลังของธรรมไม่ม	ีปราบกเิลสไม่อยู	่ปราบกเิลส 

ไม่ได้	เพราะฉะน้ัน	พลังของกเิลสม	ีพลังของธรรมต้องม	ีไม่มปีราบกนัไม่อยู	่ปราบกนัไม่ได้	แต่ไหนแต่ไรมา	 

ไม่ใช่หลวงตาบัวมาอุตริพูดโดยหามูลความจริงไม่ได้	ต้องมีความจริง	คือกิเลสมีอยู่ที่หัวใจเรา	บีบคั้นเรา	

ธรรมมสีตปัิญญาเป็นต้น	กผ็ลิตข้ึนทีห่วัใจเรา	และปราบกเิลสให้หมอบราบไปจากใจเรา	ตามก�าลังของกเิลส 

และก�าลังของธรรมที่ควรแก่การปราบปรามกันได้	กรุณาน�าไปพิจารณาเพื่อถือเอาประโยชน์เท่าที่ควร

	 พระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาตรัสรู้ในชาติปัจจุบันเรานี้	ท่านสลบสามหน	ยากหรือไม่ยากการฆ่ากิเลส	

การท�าคนให้ด	ียากหรอืไม่ยาก	ไม่มอีะไรท�ายากยิง่กว่าการท�าคนให้ด	ีและไม่มอีะไรยาก	ไม่มกีารสอนใคร 

ยากยิง่กว่าสอนคน	สอนคนคอืสอนใคร	กส็อนเราล่ะซิ	เราต้องสอนเราเสียก่อน	พระพทุธเจ้าสอนพระองค์	 

สลบสามหนเหน็ไหม	แม้ทีไ่ม่ถงึขัน้สลบไสล	กล้็วนแต่เป็นทกุข์ทรมาน	เพราะการฝึกทรมานอยูน่ั่นแล		อย่าเข้าใจ 

ว่าท่านไม่ทกุข์	พระสาวกแต่ละองค์ย่อมได้รบัความทกุข์ทรมาน	เพราะการฝึกทรมานเช่นเดยีวกนั	เป็นแต่
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ไม่ได้จดจารกึไว้หมดเท่าน้ัน	บางองค์ฝ่าเท้าแตก	บางองค์จักษุแตก	เหน็ไหมในต�ารบัต�ารา	ยากหรอืไม่ยาก	

สอนมนุษย์ฝึกทรมานมนุษย์น่ะ	เราต้องคิด	เพื่อเป็นแบบฉบับ	แม้ได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้สนใจคิดเสียเลย

	 เวลาสอนเรา	จะให้ง่ายๆ	เหมอืนปอกกล้วยหอมได้อย่างไร	ศาสนาไม่ใช่ศาสนากล้วยหอม	กเิลสไม่ใช่ 

กล้วยหอม	 พอจะปอกเอาๆ	 กินเอากลืนเอาอย่างนั้นน่ะ	 เอาไปพิจารณาซี	 การสั่งสอนที่ยากที่สุดก็คือ

สั่งสอนเรา	ฝึกเรา	ยากที่สุดฝึกคนๆ	นี้	เมื่อเวลาฝึกดีแล้วก็เยี่ยมที่สุด	ไม่มีอะไรเยี่ยมยิ่งกว่าคนที่ฝึกตน

ดีแล้ว	พากันจดจ�าน�าไปปฏิบัติต่อตัวเองให้เป็นคนดี

	 ข่าวร�า่ลือเหลือเกนิ	ได้ยนินะหลวงตาบัว	เพราะกริยิาทีว่่าดน้ัุน	ออกจากปากหลวงตาบัว	แล้วกย้็อน 

กลับมาเข้าหูหลวงตาบัว	 ใครก็ว่าหลวงตาบัวดุๆ	 เราหาเหตุผลไม่ได้ว่าเราดุคนเพราะเหตุผลกลไกอะไร	 

ตวัเราเองกฝึ็กตวัเรามาอย่างน้ี	พระพทุธเจ้ากฝึ็กพระองค์มาอย่างน้ัน	พระองค์กด็ด้ีวยการฝึกการทรมาน	

ควรหนักต้องหนัก	ควรเบาต้องเบา	พระองค์ได้เป็นพระพทุธเจ้าเพราะการฝึกด้วยแง่หนักเบา	ตามเรือ่งของ

ส่ิงชัว่ช้าต�า่ทรามซ่ึงมกี�าลังมากน้อย	แง่ของธรรมเครือ่งฝึกเครือ่งปราบปรามกต้็องให้หนักเบาตามๆ	กนั	 

จนกเิลสประเภทต่างๆ	สู้ก�าลังของธรรมไม่ได้	ขาดหลุดลอยออกจากพระทยัไม่มเีหลือ	จึงได้ผุดข้ึนมาเป็น

พระพุทธเจ้าได้ด้วยการฝึกการทรมาน

	 พระธดุงคกรรมฐานทัง้หลายทีห่นักแน่นในธรรมและเป็นครเูป็นอาจารย์ของเรา	ล้วนแต่ผ่านชวิีต

เดนตายมาทัง้น้ัน	แล้วดอุะไรพจิารณาซิ	ท่านดอุะไร	ถ้าการดเุป็นความผิดความเสียหาย	ท่านท�าไมไม่ล่มจม

ฉิบหายไปก่อนทีป่ระชาชนพระเณรจะได้กราบท่าน	ท่านควรจะฉิบหายเพราะท่านเป็นตวัดเุจ้าของก่อนมาดุ

พวกเรา	การส่ังสอนโลก	ส่ังสอนประชาชน	อุบายวิธกีารอย่างไรทีท่่านเคยได้รบัผลได้รบัประโยชน์จากการ

ทรมานการฝึกฝนท่านมา	ท่านก็น�าอุบายนั้นมาสอนเรา	แล้วมันผิดไปตรงไหน	ตัวกิเลสนั่นแบกมาๆ	ไม่ได้ 

มองดอูรรถดูธรรมเลย	เอะอะกว่็าแต่ท่านด	ุอะไรกท่็านด	ุให้กเิลสเอาเป็นเครือ่งมอืเสียแหลกๆ	ธรรมหา 

ทางก้าวเดินไม่ได้เลย	แล้วจะไปหาผลประโยชน์อะไรจากผู้ใด	จากครูอาจารย์ใด	จึงจะเหมาะกับกิเลสที่

บงการอยู่บนหัวใจ…”

(ศาสนธรรมปลุกคนให้ตื่น	หน้า	๔๖๑–๔๖๔)

	 “…การฝึกใครกไ็ม่ฝึกทรมานยากยิง่กว่าฝึกคน	ค�าว่า	“คน”	ท่านทัง้หลายอย่าไปหมายถงึคนน้ันคนน้ี	 

อันเป็นการเหยยีบย�า่ท�าลายดถูกูเหยยีดหยามกนั	ให้หมายถงึตวัของท่านของเราแต่ละคนๆ	น้ี	การสอนใคร 

กไ็ม่สอนยากยิง่กว่าสอนคน	การฝึกทรมานไม่มฝึีกอะไรทรมานอะไรยากยิง่กว่าฝึกทรมานคน	น่ัน	คนคอืใคร	 

คนคอืเราน่ันแล	จะเป็นใครทีไ่หนไป	ให้น้อมเข้ามาหาตวัของเราแต่ละท่านละคน	คนกค็อืเราน้ี	ฝึกยากกค็อื 

เราน้ี	จะเป็นผู้ฝึกให้ได้ให้อยูใ่นขอบเขตเหตผุลกค็อืเราน้ี	ย้อนเข้ามาสู่ตวัเราน่ีแล	ฝึกยากคอืเรา	เราจะฝึกให้ได้	 

แม้ยากขนาดไหนก็คือการฝึกเราเพื่อเป็นคนดี	นี่ได้ประโยชน์	การปฏิบัติตามหลักศาสนาต้องมีหนักมีเบา

สับปนกันไปบ้างซิถ้าอยากพบของดีน่ะ…”

(ศาสนธรรมปลุกคนให้ตื่น	หน้า	๔๕๐)
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	 “…การสัง่สอนทกุแง่ทกุมมุจะดดุ่าว่ากล่าวหนักเบาขนาดไหน	กค็อืการตกีารฆ่ากเิลสของพระทัง้น้ัน	 

ไม่ใช่ตีพระฆ่าพระน่ี	 ถ้ามาหาความดีงามมาหาธรรมอย่างใจจริงแล้ว	 ก็ทราบเองว่าครูอาจารย์ท่านตี 

ท่านฆ่าอะไร	กต็กีเิลส	ฆ่ากเิลสทีม่นัท�าลายพระน่ะซิ	บกพร่องตรงไหนกเิลสต่อยเอาๆ	ครอูาจารย์ท่านมอง

เหน็อยูไ่ด้ยนิอยูน่ี่	กริยิาทีแ่สดงออกทางหทูางตา	ค�าพดูจา	กริยิาอาการทีเ่คล่ือนไหวออกมา	ออกมาจากอะไร	 

ออกมาจากความผิด	ความผิดน้ันมนัเป็นอะไร	มนัดลีะหรอื	ถ้าไม่เป็นกเิลสมนัจะเป็นอะไร	เพราะมนัฝังลึก 

ภายในใจในกายจนเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกนัมานานแล้ว	มนัจึงเป็นนิสัยสันดานและแสดงออกมาจากอันน้ัน	

จึงตเีข้าไปตรงน้ันให้ถกูกเิลสตรงน้ัน	ผู้ตัง้ใจหาอรรถหาธรรมกร็ูผิ้ดถกูของตวัเอง	และรูช่้องทางทีจ่ะแก้กนั 

ไปโดยล�าดับนะซิ…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๒๗๓)

	 “…น่ีแหละมาหาหลวงตาบวั	ท่านทัง้หลายอยากจะฟังนักฟังหนาเรือ่งด	ุดอุย่างไร	วันน้ีฟังเสีย	ฟ้าร้อง 

เปรีย้งๆ	อยูบ่นฟ้าโน้นกไ็ม่เหน็เป็นไร	ฝนตกมายงัเยน็ได้ใช่ไหม	เวลาเงียบๆ	ไม่มเีสียงฟ้าคกึฟ้าคะนองบ้าง	 

เสียงฟ้าเปรีย้งโน้นเปรีย้งน้ีบ้าง	ฝนกไ็ม่มสัีกหยดสักหยาด	พอฟ้ากระหึม่ๆ	เออ	น่ีดเูหมอืนฝนจะตกแล้วนะ	 

หาอะไรมารองน�า้ซิ	น่ี	ใช่ไหม	เสียงฟ้ามนัดงัล่ัน	แต่ฝนตกลงมามนัเยน็	น่ีเสียงครบูาอาจารย์ดงัล่ัน	แต่น�า้อรรถ 

น�า้ธรรมอาจเยน็กม็	ีให้พจิารณาเอาเอง	วันน้ีได้เทศน์ต้อนรบัท่านทัง้หลายเรือ่งดเุรือ่งดนีะ	ให้พากนัน�าไป 

ปฏิบัติ	ได้ให้ธรรมะอย่างนีแ้ล้ว	กรุณาน�าไปปฏิบัติตัวเองนะ	ที่พูดอย่างนีเ้พื่อเป็นคติส�าหรับท่านทั้งหลาย

ผู้อุตส่าห์มา…”

(ศาสนธรรมปลุกคนให้ตื่น	หน้า	๔๕๐)
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- ๙ -
ธรรมและวินัยเหนือสิง่อื่นใด

	 วัดป่าบ้านตาดนี้	ตามความเห็นของผู้รวบรวม	มีสิ่งที่เห็นชัดเจนอยู่	๒	ประการ	คือ	เข้มงวดด้าน

จิตตภาวนา	และไม่ให้ส่ิงใดมคีณุค่าเหนือธรรมเหนือวินัย	วัดไม่เอนไปตามโลก	และนอกจากน้ันยงัมข้ีอวัตร 

อื่นๆ	อีก	เช่น	มีธุดงควัตรประจ�าใจ	ยินดีในที่สงัด	สัลเลขธรรมและอื่นๆ	ดังได้รวบรวมจากเทศน์ของ

ท่านอาจารย์หลายๆ	ตอนมาดังนี้

เขม้งวดดา้นจิตตภาวนา

	 ท่านอาจารย์อบรมส่ังสอนพระเณรโดยเฉพาะ	 คือ	 ไม่ให้เห็นงานใดส�าคัญยิ่งกว่างานถอดถอน

กิเลส

	 “…เฉพาะวัดน้ีเราเคยพดูเสมอ	เรามคีวามเข้มงวดกวดขนักบัทางด้านจิตตภาวนามากกว่าส่ิงอ่ืนใด 

ทั้งนั้น	 สิ่งเหล่านั้นเพียงอาศัยชั่วระยะกาล	 อย่าได้ถือมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นการเป็นงานภายในวัดนี้	 

จะเป็นการให้เสียทางด้านจิตตภาวนาและเสียขนบธรรมเนียมประเพณีทีค่รบูาอาจารย์พาด�าเนินมา	ซ่ึงล้วน 

แล้วแต่เสาะแสวงหาความสงดั	เดนิจงกรมน่ังสมาธภิาวนาโดยถ่ายเดยีวเท่าน้ัน	ดเูรือ่งของจิต	เรือ่งทัง้มวล 

จะไม่เกดิจากทีใ่ด	แสดงออกจากทีใ่ด	นอกจากออกจากจิตโดยถ่ายเดยีวน้ีเท่าน้ัน	หากไม่สังเกตกไ็ม่รูว่้าตน 

มเีรือ่ง	จนกระทัง่เตม็หวัอกยกไม่ขึน้แล้วถงึทราบว่าหนัก	แต่กห็าทางแก้ทางออกไม่ได้เพราะความไม่มองดู 

จิตนั่นแล…”

(ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม	หน้า	๓๒๖)

	 “…วัดนี้ไม่ให้มีงานอะไร	เพราะสงวนหมู่เพื่อนเพื่อให้ได้ภาวนา	แล้วผมไม่ชอบมาแต่ไหนด้วย	ไม่ใช่ 

ขีเ้กยีจเรือ่งงานทัง้หลาย	แต่เรือ่งภาวนาเป็นของส�าคญัมาก	น่ัน	เราถอืเอาตรงน้ันเลย	จึงเป็นเรือ่งข้ีเกยีจ 

เรื่องยุ่งกับการสร้างนั้นสร้างนี้	ไม่เอา	เอาแต่อันนี้…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๑๘๒)
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	 “…ท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย	 จงค�านึงถึงพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพระสาวกในครั้ง

พทุธกาล	หรอืส่ังสอนภกิษทุัง้หลายในครัง้น้ัน	ทรงเน้นหนักลงในงานทีจ่ะรือ้ถอนส่ิงทีร่กรงุรงัฝังอยูภ่ายในใจ	 

ซ่ึงท�าให้สัตว์ทัง้หลายได้รบัความทกุข์ความเดอืดร้อนตลอดมา	ด้วยความเกดิแก่เจ็บตาย	อันเป็นผลของส่ิง 

ที่รกรุงรังนั้นคือกิเลสประเภทต่างๆ

	 พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนวิธีการ	งานที่จะรื้อถอนสิ่งเหล่านี้แก่ภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้น	ไม่มีงานใด 

พระโอวาทใดทีท่รงเน้นหนักลงยิง่กว่าการสัง่สอนพระสงฆ์เพือ่ให้เหน็โทษเหน็ภยัในส่ิงทีเ่ป็นพษิเป็นภยัอยู่

ภายในใจเรา	ซ่ึงมุง่มาประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ความพ้นจากทกุข์อยูแ่ล้วให้เหน็อย่างเตม็ใจ	น่ีเป็นหลักใหญ่ของ 

พระโอวาทค�าส่ังสอนทีท่รงมุง่หวังอย่างยิง่แก่บรรดาสัตว์	เฉพาะอย่างยิง่ภกิษุบรษิทัซ่ึงพร้อมแล้วทีจ่ะออก

แนวรบเพื่อชัยชนะในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเอง	ได้แก่กิเลสประเภทต่างๆ	ซึ่งล้อมหน้าล้อมหลังอยู่เวลานี้	 

ไม่มีขยับขยายบ้างเลยถ้าไม่ถูกขับไล่ด้วยความเพียรของนักต่อสู้เพื่อชัยชนะ

	 น่ีเป็นการเป็นงานอันส�าคญัมาก	แม้พระองค์เองกท็รงถอืเป็นภาระอันใหญ่หลวงมากทเีดยีว	ไม่ปรากฏ 

นับแต่ขณะทีพ่ระองค์เสดจ็ออกทรงผนวชว่า	ได้ทรงท�ากจิการงานใดๆ	นอกเหนือไปจากงานปราบปรามส่ิงที ่

เป็นข้าศกึอยูภ่ายในพระทยั	การหวังความตรสัรูก้ค็อืหวังความพ้นทกุข์	การหวังความพ้นทกุข์กต้็องฝ่าฟัน

ส่ิงทีเ่ป็นข้าศกึปกคลุมอยูภ่ายในพระองค์ให้ขาดไปโดยล�าดบั	เป็นสายทางทีร่าบรืน่ดงีามต่อความพ้นทกุข์

ด้วยการประพฤติปฏิบัติ

	 แต่เพราะพระองค์ทรงเป็นสยัมภู	 จะพึงรู้เองเห็นเอง	 จึงไม่มีครูมีอาจารย์ที่แนะน�าหรือถวาย 

พระโอวาทแก่พระองค์	ทรงบ�าเพ็ญโดยล�าพังพระองค์เอง	รู้สึกว่าล�าบากมากอยู่ไม่น้อย	ผิดบ้างถูกบ้าง

เป็นธรรมดา	งานที่ไม่เคยท�าหรือทางไม่เคยเดิน	แต่อย่างไรก็ตาม	ความมุ่งมั่นของพระองค์มีอยู่กับงาน

ทุกระยะเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะ	ซึ่งเป็นเชื้อแห่งวัฏจักรเครื่องพาสัตว์ให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้	

ทรงถือเป็นงานส�าคัญยิ่งกว่างานอื่นใด

	 นับแต่วันทรงผนวชจนกระทัง่ถงึวันตรสัรู	้มแีต่งานน้ีล้วนๆ	ส�าหรบัพระพทุธเจ้าทีท่รงด�าเนินมา	จนได้ 

ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาก็เพราะงานชิ้นนี้ส�าเร็จ	 กิเลสขาดสะบั้นไปจากพระทัยไม่มีเหลือหลอ

อยู่แม้นิดเดียว	การที่กิเลสแต่ละประเภทจะขาดหรือหลุดลอยไปนั้น	ล้วนเกิดจากการรื้อถอนการฟาดฟัน 

หัน่แหลกด้วยงาน	คอืการต่อสู้กบักเิลสทกุประเภท	น่ีพระองค์ถอืเป็นงานใหญ่โตมาก	เหนือชีวิตของพระองค์เอง	 

หากจะทรงส้ินพระชนม์ในเวลาบ�าเพญ็กไ็ม่ทรงเสียดาย	เพราะความมุง่มัน่ในความหลุดพ้นมกี�าลังกล้า	อันดบั 

ต่อไปคือความเป็นศาสดาของโลก	เป็นสิ่งที่มีน�้าหนักมากยิ่งกว่าความมุ่งมั่นอื่นใดในสกลโลก

	 การบ�าเพญ็ของพระองค์จึงเป็นไปด้วยการปฏบัิตเิพือ่ถอดถอนกเิลสโดยถ่ายเดยีวเท่าน้ัน	หลังจาก

ได้ตรสัรูแ้ล้วทรงน�าพระโอวาทมาส่ังสอนบรรดาสัตว์มภีกิษุเป็นต้น	กท็รงเน้นหนักลงในงานทีพ่ระองค์ทรง

บ�าเพ็ญและได้เห็นผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วทั้งนั้น
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	 พระองค์ไม่ทรงชมเชยกจิการงานใดส�าหรบัสมณะผู้เป็นนักบวชอยูแ่ล้ว	ว่าให้ท�าส่ิงน้ันให้ท�าส่ิงน้ี	หรอื 

ส่ิงน้ันดงีานน้ันด	ีนอกจากความเพยีรเพือ่ถอดถอนกเิลสอาสวะโดยถ่ายเดยีวเท่าน้ัน	ไม่ว่าจะอยูใ่นอิรยิาบถใด	 

พระองค์ไม่ให้ท้อถอยในการบ�าเพ็ญในการต่อสู้	นั่งอยู่ก็ต่อสู้	ยืน	เดิน	นอน	เว้นเสียแต่หลับ	เป็นท่าต่อสู้

ของนักรบ

	 การแก้กเิลสประเภทต่างๆ	ออกจากจิตใจ	ด้วยงานทีพ่ระพทุธเจ้าทรงมอบให้แล้วน้ัน	เป็นภาระส�าคญั 

เฉพาะหน้าของเรา	ไม่มผู้ีหน่ึงผู้ใดแม้ทัง้สามแดนโลกธาตจุะมาช่วยภาระธรุงัของเราให้เบาลงหรอืให้หมดส้ิน 

ไปได้	โดยที่เราไม่ต้องประกอบงานซึ่งเป็นความจ�าเป็นเฉพาะเรานี้เลย	ต้องเป็นหน้าที่ของเราอย่างเดียว

เท่าน้ัน	หนักหรอืเบากเ็ป็นหน้าทีข่องเราจะต้องต่อสู้แบกหามแต่ผู้เดยีว	ไม่มใีครสามารถท�าหน้าทีแ่ทนเราได้	 

ฉะน้ัน	จงตัง้หน้าท�าหน้าทีข่องเราให้ส�าเรจ็ลุล่วงไปด้วยความภาคภมูใิจ	ตามพระโอวาทว่า	อตตฺา หิ อตฺตโน  

นาโถ	ตนเป็นที่พึ่งของตน…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๒๐๖–๒๐๘)

	 “…ให้หนักในความเพยีรนะ	สถานทีน่ี่เป็นสถานทีห่นักความเพยีรนะ	ครบูาอาจารย์พาถอืความเพยีรน้ี 

เป็นหวัใจของพระกรรมฐาน	ของผู้ต้องการความพ้นทกุข์	อย่าลืม	วันหน่ึงๆ	เราไม่ให้มงีานอะไรเลย	ให้มแีต่ 

เวลาประกอบความพากเพยีรของพระของเณรเท่าน้ัน	เราสงวนมากเรือ่งอย่างน้ี	เพราะเราไม่เหน็ส่ิงใดว่า 

เป็นของเลิศเลอยิง่กว่าการประกอบความเพยีรเพือ่สงัหารกเิลสตวัเป็นภยัภายในจิตใจของเราแต่ละคนๆ	

แต่ละองค์ๆ	อันนี้เป็นส�าคัญมาก	จึงต้องให้มีเวลาเพื่ออันนี้อย่างเดียวเท่านั้น	เราอยากพูดว่าอย่างเดียว

เท่าน้ัน	ส่ิงอ่ืนอาศยัชัว่กาลชัว่เวลานิดหน่อยจึงไม่ให้ไปกงัวลกบัมนั	ให้มหีน้าทีก่ารงานอยูก่บัใจอย่างเดยีว	 

น่ีเรยีกว่าอยูก่บัความเพยีรอย่างเดยีว	ใครอยูท่ีไ่หนกใ็ห้เป็นความเพยีรอยูน้ั่นซิ	เดนิจงกรมน่ังสมาธภิาวนา	 

น่ีคอืงานของพระ	อย่าให้ลดน้อยถอยลงไปนะ	จะลดคณุค่าของพระไปโดยล�าดบั	หากพระเรายงัพอมคีณุค่า 

อยู่บ้างนะ	ถ้าไม่ให้กิเลสเอาไปถลุงเสียจนหมดคุณค่าแห่งธรรมที่ควรจะมีอยู่ในใจนั้นน่ะ…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๒๘๔)

	 “…เข้าพรรษาแล้วกใ็ห้ตัง้หน้าตัง้ตาท�าภาวนากนันะ	ไอ้เรือ่งศาลาน้ีอย่ามาเพ่นๆ	พ่านๆ	ให้เหน็เถอะ	 

ร�าคาญตาจะตายละ	เพ่นๆ	พ่านๆ	โดยหาเหตหุาผลไม่ได้	เพราะน้ีไม่คยุนะ	เคยปฏบิตัมิายงัไงมนัตดิหวัใจ	 

ถ้าพดูถงึเรือ่งตดิหวัใจ	มนัเคยมนัชินต่อนิสัย	ไอ้เรือ่งความสงบตวัประกอบความพากเพยีร	ไม่เพ่นๆ	พ่านๆ	 

น่ีนะ	มนัเป็นเรือ่งทีเ่คยชินต่อผู้ปฏบิตั	ิและเคยปฏบิตักิบัครบูาอาจารย์มาอย่างน้ัน	ทน้ีีเมือ่มาเหน็หมูเ่พือ่น

เพ่นๆ	พ่านๆ	อะไรต่ออะไรดูไม่ได้	มันขัด	ไม่พูดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้น

	 เพราะเราเป็นผู้สอนหมูเ่พือ่นน่ี	ท�าไมเมือ่มนัขดัหขูดัตาจึงจะไม่เป็นในจิต	กเ็ราเป็นผู้รบัผิดชอบทกุด้าน 

ทกุทาง	มนักต้็องได้ด	ูขดัตรงไหนกต้็องได้รูแ้หละ	อย่างน้ีให้ระวังอย่าให้ยุง่ๆ	เหยงิๆ	มากมายนักนะ	ให้ดูใจ 
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เจ้าของน่ันน่ะ	ให้เดนิจงกรม	เอามนัหลงทศิหลงแดนไปเป็นไรกเิลสน่ะ	น่ังภาวนากเ็หมอืนกนั	ถงึคราวน่ัง 

ก็เอาให้จริงจังซิ	อยู่ไหนก็ให้ประกอบความพากเพียร	อย่าได้ลดได้ละ…”

(ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม	หน้า	๑๐๑)

	 “…ไม่ให้มงีานมกีารอะไร	ให้ประกอบความเพยีร	เดนิมากดกีเ็อาเดนิให้มาก	ถ้ามนัเหน่ือยมนัเพลยี

เพราะเราไม่ได้ท�างานกค็วรเดนิมากๆ	ร่างกายมนักช็อบเคล่ือนไหวไปมาเหมอืนกนั	ถ้าไม่ได้ท�าการท�างาน

อะไร	อันน้ีรูสึ้กเส้นเอ็นมนัจะมอีาการแปลกๆ	แสดงความไม่สะดวกสบายภายในร่างกาย	เดนิมากๆ	เดนิท�า 

ความเพียรนั่นแหละ	คืองานของพระเราน่ะ

	 นั่ง	จะควรนั่งมากนั่งนานเพียงไร	อันนี้ตามแต่ความสามารถของตัว	บอกกันไม่ได้	บังคับกันไม่ได้	 

ให้เป็นไปตามอัธยาศัย	ตามความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติ…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๑๒๖)

	 “…ให้ขยันเดินจงกรม	 กี่ชั่วโมงก็เอ้าเดินไป	 ให้มันเห็นความยากความล�าบากในการเดิน	 ให้เห็น

ความเหน็ดเหนื่อยในการเดินจงกรม	เช่นเดียวกับเขาท�างานทางโลก	เราท�างานทางธรรมก็ให้เห็นความ

เหน็ดเหน่ือยเมือ่ยล้าในการประกอบความพากเพยีรของเรา	เช่น	น่ังนานเป็นยงัไง	ต้องเจ็บปวดแสบร้อน	

ดไีม่ดีกล้็มทัง้หงายเป็นไรไป	เพราะส่ิงเหล่าน้ีได้เคยบ�าเพญ็มาแล้ว	ก่อนทีจ่ะมาเทศนาว่าการแนะน�าส่ังสอน 

หมู่เพื่อนตามสติก�าลังนี้ได้บ�าเพ็ญมาแล้วทั้งนั้น

	 น่ังสมาธิกเ็หมอืนกนั	ฟาดมนัลงไป	สมาธเิวลาน่ังมากๆ	น้ีส�าคญัมกัจะมเีวทนาให้เป็นเครือ่งพจิารณา	 

งานอ่ืนๆ	ต้องได้ปล่อยทิง้หมด	รวมตวัเข้ามาสู่ทกุขเวทนาทีเ่กดิขึน้ในร่างกายจุดต่างๆ	จุดไหนทีเ่ด่นกว่าเพือ่น	 

ถือจุดนั้นเป็นสนามรบ	สติปัญญาหยั่งลงไปที่นั่น

	 ออกมาบวชแล้วมีเราเท่านั้น	เป็นกับตายก็เรา	สุขกับทุกข์ก็เรา	จะฉุดลากตนได้มากน้อยเพียงไร 

ก็เป็นก�าลังวังชาสติปัญญาของเราน้ีเท่าน้ัน	 ไม่มีส่ิงใดที่จะมาช่วยปลดช่วยเปล้ืองเราให้หลุดพ้นไปได	้ 

เป็น อตตฺา หิ อตฺตโน นาโถ	คอืใครคอืเรา	พึง่เราน้ีแล	ให้ประกอบความพากเพยีรเตม็เมด็เตม็หน่วย	อย่าได้ 

ลดละถอยหลัง…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๒๙๔–๒๙๕)

	 “…ผู้ปฏิบัติทางจงกรมก็จะไม่มี	ต่อไปจะไม่มีทางจงกรม	ไม่มีสถานที่ท�างานสังหารกิเลสของพระ

ปฏบิติันะ	มนัจะมแีต่สถานทีก่เิลสสังหารธรรม	สังหารตวัของผู้ปฏบิตัใิห้ล่มจมฉิบหายไปด้วยแบบไม่เอาไหน 

นั่นละพูดง่ายๆ…”

(ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม	หน้า	๓๕๒)
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 “…พดูง่ายๆ	กร็ูแ้ล้วว่าเรือ่งของกเิลสมนัเป็นอย่างไร	รูเ้ตม็หวัใจแล้วถงึได้มาพดู	จะให้พดูยงัไงอีก	 

ไม่ได้มาโม้มาอวดหมูเ่พือ่นนะ	เมือ่กเิลสเตม็หวัใจแต่ธรรมะไม่เตม็หวัใจกไ็ม่ทนักนั	เอาให้มนัเตม็ซิ	สตปัิญญา 

เอาให้ถึงขั้นเต็มหัวใจซิ	 สติปัญญาเต็มหัวใจ	 จะเต็มขั้นใดถ้าไม่ใช่มหาสติมหาปัญญา	 เมื่อถึงขั้นนั้นแล้ว 

ไม่ต้องบอก	น่ันละกเิลสพงัข้ันน้ันแหละ	ข้ันธรรมดาไม่พงั	กเิลสไม่ใช่ขัน้ธรรมดา	ตวัเหนือทีสุ่ด	น่ีกส็อนหมดแล้ว 

ท�าไมมาเก้งๆ	ก้างๆ	วันหนึ่งๆ	ไม่ได้หน้าไม่ได้หลังอะไรเลย	เดินจงกรมก็ไม่เป็นท่า	นั่งสมาธิภาวนาก็ไม่ได้

ความอะไร	ที่มันเด่นๆ	มีแต่กินกับนอนเท่านั้นเหรอ	มันอัศจรรย์อะไร	สัตว์เขาก็กินได้นอนได้จะว่าอะไร

มนุษย์เรา	มนุษย์ทัว่โลกเขากก็นิได้นอนได้	มาว่าอะไรกรรมฐานเราเก่งกบัการกนิการนอนล่ะ	ถ้าไม่เก่งทาง 

ธรรมแล้ว	ร้อนวันยังค�่าคืนยังรุ่งนั่นแหละ	อย่าสงสัยว่าจะเป็นอื่นไปเลย

	 ให้ประกอบความพากเพยีร	อิรยิาบถทัง้ส่ีความเคล่ือนไหวอันใดให้มสีตกิ�ากบัใจเป็นส่ิงส�าคญัมากนะ	 

เคยบอกเสมอ

	 กิเลสอยูท่ี่ใจนัน้แหละ	ไม่ไดอ้ยูท่ี่อืน่	สติปัญญากอ็ยูท่ี่ใจ	ผลติขึน้มาแก้กัน	วนัหนึง่ๆ	เดินจงกรมได้ 

กีช่ั่วโมง	กลัวตายเหรอ	เดนิจงกรมตายเหรอ	เราไม่เหน็เป็นอะไร	ทัง้ๆ	ทีเ่คยเดนิหลายๆ	ช่ัวโมงจนเข่าอ่อน 

มาแล้ว	หาอุบายวิธกีารต่างๆ	ต่อสู้กบักเิลส	ไม่งัน้ไม่ได้นะ	มสัีกแต่ว่ากนิแล้วนอน	กอนแล้วนิน	อยูไ่ปวันหน่ึงๆ	 

ไม่มีประโยชน์อะไรเลยจะท�ายังไง…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๒๕๐–๒๕๑)

	 “…การปฏบิตัต้ิองฝืนกเิลส	สู้กเิลส	ความฝืนความทกุข์ความล�าบากเพราะความพากเพยีรในการฝืน 

กเิลสน้ัน	เป็นการท�าลายกเิลส	เป็นการถอดถอนกเิลส	เพือ่ความสุขความสมหวังอันเป็นผลทีจ่ะให้เกดิธรรมขึน้ 

ภายในใจ	สมกบัว่าใจเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิง่กบัธรรมอยูแ่ล้ว	ท่านกล่าวไว้เสมอว่า	ธรรมมอียูท่ัว่ไป	 

ธรรมมอียูต่ลอดกาล	ท�าไมธรรมจึงไม่ปรากฏแก่ผู้ปฏบัิต	ิเป็นเพราะเหตไุร	เพราะเราไม่แสวงหาธรรม	ไพล่ไป 

แสวงหาโลกหากเิลสกม็	ีแสวงหาธรรมแต่ไม่ถกูทางกม็	ีแสวงหาธรรมเพยีงสักแต่ว่ากริยิา	แต่ความจรงิใจ

ไม่มีในธรรมก็มี	จึงไม่เจอธรรม	การแสวงหาตามประเภทที่หนึ่งและที่สามนั้นเลวถึงใจและช�้าใจ	ขออย่า

ให้ได้ยินเลยตลอดวันตาย	ธรรมแม้มีอยู่ตลอดกาล	แต่ที่ไม่ปรากฏก็เพราะใจซึ่งเป็นสิ่งคู่ควรแก่ธรรมนั้น

ไม่ยอมรับธรรม	เพราะถูกกิเลสประเภทเลวๆ	กีดกันไว้	ธรรมจึงไม่ปรากฏภายในใจ

	 การมาปฏบัิตเิพือ่ก�าจัดกเิลสด้วยความเพยีร	คอื	การเดนิจงกรม	การน่ังสมาธภิาวนา	เป็นต้น	น่ีคือ 

การก้าวขึน้สู่เวทตีต่ีอยแล้ว	จะมวัเพลินเผอเรออยูไ่ม่ได้	จะถกูน็อคตกเวทแีบบไม่เป็นท่า	ขายหน้าครจูะทนดู 

ต่อไปได้

	 การอยูด้่วยกนัมากมนัจะเริม่โลเลไปละนะ	ถ้ามากเข้าๆ	มกัเป็นดงัทีว่่าน้ีเสมอ	ไม่ว่าทีใ่ดมองเหน็แต่ 

พระเต็มวัดเต็มวา	แต่อรรถธรรมที่จะแฝงอยู่ภายในหัวใจของพระจะไม่มี	เมื่อสมาธิธรรม	ปัญญาธรรม	 

วิรยิธรรม	ขนัตธิรรม	ไม่มใีนใจแล้ว	จะหวังเอามรรคผลนิพพานมาจากทีไ่หน---มไีม่ได้	ถ้ามวิีรยิธรรม	ขันติธรรม	 
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สตธิรรม	ย่อมจะสามารถมสีมาธธิรรมข้ึนมาได้	และค่อยเล่ือนขึน้ขัน้ปัญญาธรรมโดยล�าดบั	เพราะการพนิิจ 

พิจารณาตามขั้นตามภูมิของจิตของธรรม	จนกลายเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาประจักษ์ใจไม่สงสัย

	 เราหาความเที่ยงถาวรที่ไหนในโลกธาตุนี้	เห็นไหมนั่น	องค์นั้นตายไปองค์นี้ตายไป	คนนั้นตายไป

คนน้ีตายไป	เราจะอยูค่�า้ฟ้าได้เหรอ	ท�าไมจึงไม่ว่ิงเต้นขวนขวายหาสารคณุเสียตัง้แต่บดัน้ี	เสียดายอะไรใน

แดนสมมตุแิดนป่าช้าแห่งการเกดิตายน้ี	กเิลสพาคนให้วิเศษวิโสอย่างไรบ้าง	ข้ึนช่ือว่ากเิลสแล้วไม่ว่าตวัใด 

ต้องเป็นพิษเป็นภัยเป็นเสนียดจัญไรต่อจิตใจและมรรยาทแห่งการแสดงออกอันดีงามทุกแง่ทุกมุม	 และ

กีดขวางธรรมทั้งนั้น	ไม่ใช่เป็นของดีพอที่จะทะนุถนอม	ลืมเนื้อลืมตัวไปตามมันตลอดไปดังที่เป็นอยู่นี้…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๑๕๙–๑๖๐)

	 “…หดัคิดอ่านซิ	สตปัิญญามอียู	่อยูท่�าไมอยูไ่ปวันหน่ึงๆ	ตืน่อะไร	ตืน่มดืตืน่แจ้งตืน่ปีตืน่เดอืนตืน่วัน 

ตืน่คนืตืน่อะไร	มนัมมีดืมแีจ้งมาตัง้แต่กปัไหนกลัป์ใด	มนัได้ผลได้ประโยชน์อะไร	ความคดิความปรงุการกระท�า 

ของตัวเองต่างหากจะท�าให้ล่มจมเสียหายกด็	ีท�าให้เจรญิรุง่เรอืงกด็	ีมนัเรือ่งของเราน้ีต่างหาก	ไม่ใช่เรือ่ง

ของมดืของแจ้ง	ดนิฟ้าอากาศและแร่ธาตตุ่างๆ	อันใดเลย	นอกจากใจดวงเดยีวน้ีเท่าน้ันเป็นรากฐานอันส�าคญั 

ที่จะสร้างความดีและความล่มจมแก่ตน	มีเท่านี้	ดูลงไปตรงนี้ซิ	ธรรมอยู่ตรงนี้	ไม่อยู่ที่อื่น	ไม่อยู่กับมืด

กับแจ้งวันคืนปีเดือน	อยู่ที่หัวใจ	กิเลสมันบีบอยู่หัวใจนั่น	มีมากมีน้อยแสดงขึ้นที่ใจให้เห็นอยู่ชัดๆ	ธรรมก็ 

เกิดขึ้นที่นั่น	ผลิตขึ้นได้ที่นั่น	ท�าไมไม่มองดูตรงนั้น…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๕)

	 “…ผู้ปฏิบัติต้องสังเกตจริตนิสัยของตน	 จะเอาแต่ความสะดวกสบายเข้าไปว่าไปท�างานกับกิเลส	

ความสะดวกสบายเป็นเรือ่งของกเิลส	เราจะเอาความสะดวกสบายไปสู้กบักเิลสได้ยงัไง	นอกจากนอนจม 

เท่าน้ัน	กเิลสมนัชอบสบาย	อยูไ่ปกนิไปวันหน่ึงๆ	เพลิดเพลินรืน่เรงิบนัเทงิไป	หวิโหยไปตลอด	หาความอ่ิมพอ 

ไม่ได้	แล้วก็ยังไม่เข็ดไม่หลาบ…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๑๙)

	 “…เราอยากให้หมูเ่พือ่นปฏิบัตใิห้รูภ้ายในจิตใจแล้วมาเล่าให้ฟังนา	ผลเป็นยงัไง	เราอยากรูผ้ลแห่งการ 

อบรมส่ังสอนหมูเ่พือ่นและการปฏบัิตขิองหมูเ่พือ่น	มแีต่ผ้าเหลืองมแีต่รปูพระเฉยๆ	ไม่มอีรรถมธีรรมในหวัใจ 

ไว้เป็นสมบัติของตนออกโชว์กันบ้าง	 มันน่ารื่นเริงน่าอนุโมทนาสาธุการที่ไหน	 ถ้าเอาจริงเอาจังมันต้องรู้	 

ไม่ต้องสงสัย	อย่างทกุวันน้ีพดูจรงิๆ	ตามความรูสึ้กโง่ๆ	น่ีแหละ	มนัไม่เคยไปหนักในอดตีอนาคตอะไรเลย	 

เช่นครัง้พทุธกาลท่านเป็นอย่างน้ันๆ	ครัง้น้ีเป็นอย่างน้ีๆ	ไม่เลย	เพราะแน่ใจว่ามชัฌมิาปฏปิทาน้ีคงเส้นคงวา 

ตลอดมา	 กิเลสก็เป็นตัวคงเส้นคงวาในหัวใจสัตว์นั่นเอง	 ถ้าไม่แก้ไม่ถอดถอนออกจากใจให้เบาบางและ

สิ้นไป…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๑๕๙–๑๖๐)
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วัดเป็นสถานทีส่งบสงัด

	 เนื่องจากวัดป่าบ้านตาดเป็นวัดทางด้านจิตตภาวนา	จึงต้องมีความสงบและเงียบ

	 “…ในธรรมท่านกแ็สดงเอาไว้	ผู้ทีเ่สาะแสวงหรอืด�าเนินทางด้านจิตตภาวนาพงึระมดัระวัง	วัดใดเป็น 

วัดที่ก่อสร้าง	สถานที่ใดเป็นที่ไม่สงบ	แม้ที่สุดต้นไม้ที่มีดอกมีผล	พวกนกพวกสัตว์อะไรมากินให้เกิดเสียง

เอิกเกรกิบนต้นไม้	กย็งัไม่ควรไปอยูใ่นทีเ่ช่นน้ัน	น่ัน	น่ีท่านสอนไว้แล้วในมหาขนัธ์กม็	ีให้ไปหาอยูใ่นทีส่งบสงดั	 

สถานที่ขึ้นลงเช่นท่าน�้า	เป็นที่ขึ้นลงของผู้คนหญิงชายก็ไม่ควรไปพัก	ให้หาพักในที่สงบสงัด

	 ท�าไมท่านจึงให้พกัในทีส่งดั	เพราะความสงัดน้ันเป็นเหตทุีจ่ะให้รูวิ้ถขีองจิตทีค่ดิออก	จะคดิออกนอกลู่ 

นอกทาง	คดิในแง่ใด	ย่อมจะทราบได้ง่ายกว่ามส่ิีงรบกวนวุ่นวายอยูต่ลอดเวลา	ท่านจึงสอนให้อยูใ่นทีส่งบสงดั	 

เสียงเป็นอย่างไร	รปูเป็นอย่างไร	ท่านจึงไม่ให้ยุง่ไม่ให้เกีย่ว	เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นข้าศกึทัง้น้ัน	ในเวลาทีค่วร 

เป็นข้าศกึต้องเป็นอยูโ่ดยสม�า่เสมอ	ไม่มคี�าว่าขาดวรรคขาดตอน	เพราะกเิลสย่อมจะกว้านเอาส่ิงเหล่าน้ัน 

เข้ามาเป็นสมบตัขิองตน	แต่เป็นฟืนเป็นไฟส�าหรบัจิตใจของผู้บ�าเพ็ญเพือ่อรรถเพือ่ธรรม	ท่านจึงสอนไม่ให้ 

ยุ่งไม่ให้เกี่ยว	ให้หาอยู่ในที่สงัด	สงัดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสอันจะเป็นข้าศึกต่อจิตตภาวนา	นี่ละ

เป็นของส�าคัญ	แล้วผู้ปฏิบัติก็เห็นคุณค่าของความสงัดจริงๆ

	 เราอยูธ่รรมดาอย่างสถานทีเ่ราอยูน้ี่เป็นทีส่งดักจ็รงิ	แต่หาทีส่งดัยิง่กว่าน้ีเข้าไป	และทีเ่ปล่ียวยิง่กว่าน้ี 

เข้าไป	จิตใจจะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆ	การเปลี่ยนแปลงของจิตใจในสถานที่เปลี่ยว	สถานที่

น่าหวาดเสียวน่ากลัว	ย่อมจะเปล่ียนแปลงเข้าสู่อรรถธรรมได้ง่ายกว่าทีเ่ราอยูธ่รรมดา	น่ีละท่านจึงสอนให้ 

อยู่ในที่สงัดในที่วิเวก…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๓๕๐–๓๕๑)

	 “…แล้วน่ีมหีมูเ่พือ่นมาก	พระเณรมมีาก	เสียงจอแจๆ	ละนะเวลาน้ี	โน่นอยูก่ฏุโิน้นกไ็ด้ยนิ	หกูบัปาก 

เจ้าของอยูต่ดิพนักนัอยูท่�าไมไม่ได้ยนิ	น่ีกน่็าคดิเหมอืนกนั	เคยพดูมาหลายครัง้หลายหนแล้ว	เสียงดงัล่ันไปหมด	 

ท�าอะไรไม่พดูไม่ได้เหรอ	ส่ิงทีค่วรพดูจ�าเป็นพดูกพ็ดูให้มสีต	ิคนทีพ่ดูมสีตจิะไม่เว้กๆ	ว้ากๆ	เสียงเอ็ดตะโรโฮเฮ 

เหมอืนคนหาสตไิม่ได้	จวนจะเป็นบ้าแล้วน่ัน	เดีย๋วจะไปปากคลองสานนะจะว่าไม่บอก	โรงพยาบาลปากคลองสาน 

ส�าหรบัรบัคนบ้า	พระบ้า	ม	ีหรอืเราอยากไปเหรอปากคลองสานน่ัน	เราถงึไม่มสีตสิตงัยบัยัง้กริยิาแห่งการ 

แสดงออกของตนไว้บ้างเลย	ถ้ามสีตกิร็ู	้ถ้าไม่มสีตมินักว้็ากๆๆ	โน่น	หคูนอ่ืนอยูไ่กลๆ	ยงัได้ยนิ	หเูจ้าของกบั 

ปากเจ้าของอยูต่ดิกนั	มนัไม่ได้ยนิ	เพราะไม่มสีตจึิงไม่ได้ยนิ	น่ีกใ็ห้ส�ารวมระวังนะ	เสียงมนัดงัขึน้เรือ่ยๆ	แล้ว 

เวลาน้ี	มนัหากมอียูใ่นน้ันแหละ	เดนิมาเมือ่ไรกไ็ด้ยนิ	ไม่เดนิมากไ็ด้ยนิอยู	่จะว่าไง	ผู้สอนมนัอกจะแตกแล้วนะ	 

สอนแทบล้มแทบตายเพือ่ความละเอียดลออ	แต่เพยีงเท่าน้ีเป็นของไม่ละเอียดเลยมนักท็ราบไม่ได้	จะท�ายงัไง…”

            (ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม	หน้า	๓๓๖)
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วัดไมเ่อนไปตามโลก

	 “…วัดน้ีเราไม่ปฏิบัตติามความรูค้วามเหน็ความต้องการของคน	แต่เราปฏบิตัเิพือ่หลักธรรมหลักวินัย	 

หลักศาสนาเป็นส่วนใหญ่	 เพื่อประชาชนทั้งแผ่นดินซ่ึงอาศัยศาสนาอันเป็นหลักปกครองที่ถูกต้องดีงาม	 

ทีเ่น่ืองมาจากการประพฤตปิฏบัิตทิีถ่กูต้องด้วยดขีองพระเณร	ซ่ึงเป็นผู้น�าทางศาสนาของประชาชนชาวพทุธ	 

เพราะฉะน้ันเราจึงไม่สนใจที่จะปฏิบัติต่อผู้ใดเพราะความเกรงใจเป็นใหญ่ให้นอกเหนือจากธรรมจากวินัย

อันเป็นหลักศาสนาไป	หากใจเกิดโอนเอนไปตามความรู้ความเห็นของผู้หนึ่งผู้ใดหรือของคนหมู่มากซึ่งหา 

ประมาณไม่ได้แล้ว	วดัและศาสนาก็จะหาประมาณหรือหลักเกณฑ์ไม่ได้	วัดที่เอนเอยีงไปตามโลกโดยไม่มี 

เหตุผลเป็นเครือ่งยนืยนัรบัรอง	กจ็ะหาเขตหาแดนหาประมาณไม่ได้	และจะกลายเป็นวัดไม่มเีขตมแีดนไม่ม ี

กฎเกณฑ์	ไม่มเีน้ือหนังแห่งศาสนาตดิอยูบ้่างเลย	ผู้หาของดมีคีณุค่าไว้เทดิทนูสักการบูชากค็อืคนฉลาด	จะหา 

ของดเีน้ือแท้ไว้เป็นเครือ่งยดึเหน่ียวน�า้ใจกจ็ะหาไม่ได้เลย	เพราะมแีต่ส่ิงจอมปลอมเหลวไหลเตม็วัดเตม็วา

เต็มพระเต็มเณรเถรชี	เต็มไปหมดทุกแห่งทุกหนต�าบลหมู่บ้าน	ไม่ว่าวัดไม่ว่าบ้าน	ไม่ว่าทางโลกทางธรรม	

คละเคล้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความจอมปลอมหลอกลวงหาสาระส�าคัญไม่ได้

	 ด้วยเหตุนี้จึงต้องแยกแยะออกเป็นสัดเป็นส่วน	ว่าศาสนธรรมกับโลกแม้อยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกัน	

พระเณรวัดวาอาวาสศาสนาตัง้อยูใ่นบ้านตัง้อยูน่อกบ้านหรอืตัง้อยูใ่นป่ากไ็ม่เหมอืนบ้าน	คนมาเกีย่วข้องก็

ไม่เหมอืนคน	ต้องเป็นวัดเป็นพระเป็นธรรมวินัยอันเป็นตวัของตวัอยูเ่สมอ	ไม่เป็นน้อย	ไม่ขึน้กบัผู้ใดส่ิงใด	 

หลักน้ีจึงเป็นหลักส�าคญัทีจ่ะสามารถยดึเหน่ียวน�า้ใจของคนทีม่คีวามเฉลียวฉลาด	หาหลักความจรงิไว้เป็น

ที่สักการบูชาหรือเป็นขวัญใจได้	เราคิดในแง่นี้มากกว่าแง่อื่นๆ	แม้พระพุทธเจ้าผู้เป็นองค์ศาสดาก็ทรงคิด

ในแง่นี้เหมือนกัน	ดังจะเห็นได้ในเวลาที่พระองค์ประทับอยู่โดยเฉพาะกับพระนาคิตะเป็นต้น

	 เวลามปีระชาชนส่งเสียงเอิกเกรกิเฮฮาเข้าไปเฝ้าพระพทุธเจ้า	พระองค์ทรงรบัส่ังว่า	นาคติะ	น่ันใคร 

ส่งเสียงอึกทกึวุ่นวายกนัมาน้ัน	เหมอืนชาวประมงเขาแย่งปลากนั	เราไม่ประสงค์ส่ิงเหล่าน้ีซ่ึงเป็นการท�าลาย 

ศาสนา	ศาสนาเป็นส่ิงทีร่กัษาไว้ส�าหรบัโลกให้ได้รบัความร่มเยน็เป็นสุข	เหมอืนกบัน�า้ทีใ่สสะอาดทีร่กัษาไว้แล้ว 

ด้วยดี	 เป็นเครื่องอาบดื่มใช้สอยแก่ประชาชนทั่วไปได้ด้วยความสะดวกสบาย	 ศาสนาก็เป็นเช่นน�้าอันใส

สะอาดน้ัน	จึงไม่ต้องการให้ผู้หน่ึงผู้ใดเข้ามารบกวน	ท�าศาสนาให้ขุน่เป็นตมเป็นโคลนไป	น่ีคอืพระพทุธพจน์

ทีท่รงแสดงกบัพระนาคติะ	จากน้ันกส่ั็งให้พระนาคติะไปบอกเขาให้กลับไปเสีย	กริยิาการแสดงออกเช่นน้ัน

กบัเวลาค�า่คนืเช่นน้ี	ไม่ใช่เวลาทีจ่ะมาเกีย่วข้องกบัพระ	ซ่ึงท่านอยูด้่วยความวิเวกสงัด	กริยิาทีสุ่ภาพดงีาม

เป็นสิ่งที่มนุษย์ผู้ฉลาดคัดเลือกมาใช้ได้	และเวลาอื่นมีถมไป	เวลานี้ท่านต้องการความสงัด	จึงไม่ควรมา 

รบกวนท่านให้เสียเวลาและล�าบากโดยไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด	 น่ีคือหลักด�าเนินอันเป็นตัวอย่างจาก

องค์ศาสดาของพวกเรา	ไม่ใช่จะคลุกคลีตโีมงกบัประชาชนญาตโิยมโดยไม่มขีอบเขตเหตผุล	ไม่มกีฎมเีกณฑ์ 

ไม่มเีวล�า่เวลาดงัทีเ่ป็นอยู	่ซ่ึงราวกบัศาสนาและพระเณรเราเป็นโรงกล่ันสุรา	เป็นเจ้าหน้าเจ้าตาจ่ายสุราให้ 
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ประชาชนยดึไปมอมเมากนัไม่มวัีนสร่างซา	แต่ศาสนาเป็นยาแก้ความเมามวั	พระเณรเป็นหมอรกัษาความ

เมามัวของตนและของโลก	ไม่ใช่นักจ่ายสุราเครื่องมึนเมาจนหมดความรู้สึกในความนึกกระดากอาย

	 ใครก้าวเข้ามาวัดกว่็าเขาเล่ือมใสศรทัธา	อนุโลมผ่อนผันไปจนลืมเน้ือลืมตวั	ลืมธรรมลืมวินัย	ลืมกฎ 

ระเบยีบอันดงีามของวัดของพระของเณรไปหมด	จนกลายเป็นการท�าลายตนเองและวัดวาศาสนาให้เสียไป 

วันละเล็กละน้อย	และกลายเป็นตมเป็นโคลนไปหมด	ทัง้ชาววัดชาวบ้านหาทีย่ดึเป็นหลักเกณฑ์ไม่ได้	เพราะ

เต็มไปด้วยมูตรด้วยคูถคือสิ่งเหลวไหลภายในวัดในตัวพระเณร

	 ด้วยเหตน้ีุเราทกุคนผู้บวชในพระศาสนา	จงส�านึกในข้อเหล่าน้ีไว้ให้มาก	อย่าเหน็ส่ิงใดมคีณุค่าเหนือ

ธรรมเหนือวินัย	อันเป็นหลักใหญ่ส�าหรบัรวมจิตใจของโลกชาวพทุธให้ได้รบัความมัน่ใจ	ศรทัธาและร่มเยน็	 

ถ้าหลักธรรมหลักวินัยได้ขาดหรอืด้อยไปเสีย	ประโยชน์ของประชาชนชาวพทุธทีจ่ะพงึได้รบักต้็องด้อยไปตาม	 

จนถงึกบัหาทีย่ดึเหน่ียวไม่ได้	ทัง้ๆ	ทีศ่าสนามเีตม็คมัภร์ีใบลาน	มอียูท่กุแห่งทกุหน	พระไตรปิฎกไม่อดไม่อ้ัน	 

เตม็อยูท่กุวัดทกุวา	แต่สาระส�าคญัทีจ่ะน�ามาประพฤตปิฏบัิตใิห้ประชาชนทัง้หลายได้รบัความเชือ่ความเล่ือมใส	 

ยดึเป็นหลักจิตหลักใจไปประพฤตปิฏบิตัเิพือ่เป็นประโยชน์หรอืเป็นสิรมิงคลแก่ตนน้ันกลับไม่ม	ีทัง้ๆ	ทีศ่าสนา 

ยังมีอยู่	เราก็เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วเวลานี้…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๙๒–๙๔)

 “…น่ีกไ็ด้ปฏบิตัมิาพอสมควร	เป็นผู้น้อยผมกเ็คยได้เป็น	ไปศกึษาอบรมกบัครบูาอาจารย์เฉพาะอย่างยิง่ 

ท่านอาจารย์มัน่	ฟังจรงิๆ	ฟังท่านพดู	ท่านจะพดูทเีล่นทจีรงิเป็นธรรมดาของลูกศษิย์กบัอาจารย์	เราจะไม่ม ี

ฟังเล่น	จะมแีต่ฟังจรงิอย่างฝังใจตลอดมา	มคีวามเคารพรกัความเล่ือมใส	ความกลัวท่านมากทีสุ่ด	ยดึเอา 

ทุกแง่ทุกมุมที่จะพึงประพฤติปฏิบัติได้	ได้มาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหานี้ก็เพราะอ�านาจครูบาอาจารย์ที่ท่านให ้

การสัง่สอนมา	เพราะฉะน้ัน	การปฏบัิตใินวัดของเราน้ีแม้จะผิดแผกแตกต่างกบัวัดทัง้หลายบ้าง	ผมกแ็น่ใจ

ตามหลักเหตผุลและหลักธรรมวินัย	จึงไม่สะทกสะท้าน	ผมไม่ได้คดิว่าเป็นการท�าผิด	เพราะมแีบบมฉีบบัทีไ่ด้ 

รับมาจากศาสนธรรมและจากครูบาอาจารย์	ทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นแบบฉบับมาดั้งเดิมอยู่แล้ว	จึงได้พา 

หมูเ่พือ่นด�าเนินเรือ่ยมาอย่างน้ี	ผิดถกูประการใดจะต้องพดูกนัตามหลักเหตผุล	ความเกรงอกเกรงใจกนัน้ัน 

เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของบุคคล	 ไม่ใช่เรื่องของธรรมของวินัยอันเป็นหลักด�าเนินตายตัวด้วยกัน	 

การพูดกันโดยอรรถโดยธรรมเพื่อให้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติถูกนั้นเป็นธรรมแท้	เพราะฉะนั้นค�าว่าลูบหน้า

ปะจมูกจึงไม่มีในธรรมทั้งหลายของผู้มุ่งต่อธรรมด้วยกัน…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๑๐๗)
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มีธุดงควัตรประจ�าใจ

	 “…หลักปฏปิทาทีพ่่อแม่ครบูาอาจารย์มัน่พาด�าเนินมา	ซ่ึงได้สืบทอดมาถงึพวกเราเวลาน้ี	เป็นปฏปิทา

ทีถ่กูต้องแม่นย�า	ไม่มเีงือ่นทีจ่ะให้สงสัยแม้แต่น้อย	เพราะท่านด�าเนินตามแบบฉบบัของศาสดาทีม่ไีว้แล้วใน 

ต�าราจริงๆ	ไม่ใช่แบบแอบๆ	แฝงๆ	หรือแผลงๆ	ไปดังที่เห็นๆ	กันทั่วๆ	ไปนี้	มีลักษณะอยากเด่นอยากดัง 

ไม่เข้าร่องเข้ารอย	อย่างน้ันไม่มสี�าหรบัหลวงปู่มัน่	เป็นปฏปิทาด้วยความเป็นธรรมล้วนๆ	จึงไม่มแีง่ใดทีน่่า 

สงสัย

	 เท่าทีพ่าด�าเนินมาน้ีกพ็อจะทราบเรือ่งราวบ้าง	เช่น	ธดุงควัตร	การฉนัมือ้เดยีวหนเดยีว	น่ีกม็อียูแ่ล้ว 

ในธุดงค์	๑๓	ข้อ	การบิณฑบาตเป็นวัตร	คือไม่ให้ขาดเมื่อยังฉันอยู่	อันนี้ก็มีในธุดงค์	๑๓	นั่นแล้ว	การฉัน 

ในบาตรกม็ใีนธดุงค์น่ันแล้ว	ทีป่ฏิบัตกินัอยูน้ี่กเ็หน็ได้อย่างชัดเจนไม่มล้ีีลับอันใดเลย	เพราะในต�ารามไีว้อย่าง 

ชัดเจนอยู่แล้ว	ท่านด�าเนินตามต�ารานั้นจริงๆ

	 พูดถึงด้านภาวนา	นี่เราพูดเพียงแง่ธุดงค์เพียงเล็กน้อย	เช่น	การอยู่ในป่า	อยู่ในป่าช้า	เหล่านี้มี 

ในธุดงค์หมดแล้ว	ไม่เป็นข้อที่น่าสงสัย	ในถ�้า	เงื้อมผา	เหล่านี้มีในอนุศาสน์และในธุดงค์	๑๓	อยู่แล้วนั่น	

เป็นธรรมที่ตายใจได้จริงๆ	ที่ท่านพาด�าเนินมา	เราทั้งหลายได้ยึดเป็นแนวทางสืบกันมาจนปัจจุบันนี้เพราะ

ท่านเป็นผู้พาด�าเนิน

	 น่ีพดูถงึเรือ่งธดุงค์	๑๓	เราพดูเพยีงข้อใดข้อหน่ึง	ไม่พดูโดยตลอดทัว่ถงึทกุข้อไป	เช่น	เนสัชชิ	กส็มาทาน 

ไม่นอนเป็นวันๆ	หรอืคนืๆ	ไป	อย่างน้ีกม็ใีนธดุงค์	นอกจากน้ันวิธดี�าเนินทางด้านจิตตภาวนา	ท่านกไ็ม่ได้พา 

บ�าเพญ็หรอืปฏบิตัใิห้นอกเหนือไปจากหลักธรรมทีพ่ระองค์ทรงส่ังสอนไว้แล้วน้ันเลย	เช่น	สอนพทุโธหรอื

สอนอานาปานสต	ิหรอือาการ	๓๒	นับแต่กรรมฐาน	๕	ขึน้ไปจนกระทัง่ถงึอาการ	๓๒	เหล่าน้ีมใีนต�ารบัต�ารา 

โดยสมบูรณ์อยู่แล้ว	ไม่เป็นข้อสงสัย	ไม่เป็นที่ให้เกิดความระแวงอะไรทั้งสิ้น

	 ทีท่่านพาด�าเนินมาไม่ได้มบีทแปลกๆ	ต่างๆ	และเป็นส่ิงทีผู่กขาดบ้าง	หรอืเป็นทีอ่ะไรขลังๆ	บ้างอย่างน้ี 

ไม่ปรากฏ	ถ้าขลังก็ขลังด้วยความเป็นธรรมจริงๆ	คือเอาจริงเอาจังประหนึ่งว่าขลัง	ไม่ใช่ขลังแบบโลกๆ	 

ขลังด้วยความเป็นธรรม	ขลังด้วยความแน่ใจตวัเอง	และท�าความอบอุ่นแก่ตนเองด้วยความขลังน้ันจรงิๆ…”

        (ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๑๒๙–๑๓๐)

	 “…น่ีครบูาอาจารย์ทีเ่ป็นลูกศษิย์ของท่านกม็จี�านวนมากพากนัด�าเนินมา	ยดึถอืหลักน้ันแหละมาปฏบัิต	ิ 

ได้แพร่หลายหรอืกระจายออกไปแก่บรรดาลูกศษิย์ทัง้หลายเป็นแขนงๆ	จนกระทัง่ถงึพวกเราน้ี	กม็าจากสาย 

ของท่านน่ันเอง	เป็นทีแ่น่ใจไม่สงสยั	คอืไม่มคี�าว่าแฝงๆ	หรอืแผลงๆ	อะไรออกไปให้เป็นทีส่ะดดุตาไม่แน่ใจ	

อย่างนี้ไม่มี	ท่านด�าเนินอะไรเป็นที่เหมาะสมทั้งนั้น	คือมีแบบมีฉบับเป็นเครื่องยืนยัน	ไม่ผิดเพี้ยนไปเลย



239

หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 น่ีเพราะเหตไุร	เพราะเบ้ืองต้นท่านกต็ะเกยีกตะกายจรงิ	แต่ตะเกยีกตะกายตามหลักธรรมหลักวินัย	 

ไม่ได้นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัย	หลักวินัยคอืกฎของพระระเบียบของพระท่านตรงเป๋งเลย	และ

หลักธรรมกย็ดึธดุงค์	๑๓	ข้อน้ีเป็นทางด�าเนิน	แม้จะล้มลุกคลุกคลานในเบ้ืองต้น	ท่านกล้็มไปตามแถวตาม 

แนวของธดุงควัตร	ไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางน้ีไปทางอ่ืนบ้างเลย	น่ีจึงเป็นทีน่่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิง่มาตัง้แต่ 

ขั้นเริ่มแรกของท่าน

	 ต่อจากน้ันท่านก็ปรากฏเห็นผลขึ้นมาโดยล�าดับล�าดา	 ดังที่เคยเขียนไว้แล้วในประวัติของท่าน	 

จนกระทั่งเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณ์ในหัวใจท่าน	 แล้วก็ประกาศส่ังสอนธรรมแก่บรรดาศิษย ์

ทัง้หลาย	พร้อมทัง้ปฏปิทาเครือ่งด�าเนินด้วยความองอาจกล้าหาญ	ไม่มคี�าว่าสะทกสะท้านแม้นิดหน่ึงเลย	 

น่ีเพราะความแน่ใจในใจของท่านเองทัง้ฝ่ายเหตทุัง้ฝ่ายผล	ท่านเป็นทีแ่น่ใจทัง้สองแล้ว	บรรดาลูกศษิย์ลูกหา 

ทั้งหลายที่เข้าไปศึกษาอบรมกับท่าน	จึงได้หลักเกณฑ์จากความถูกต้องแม่นย�าที่ท่านพาด�าเนินมา	มาเป็น

เครือ่งด�าเนินของตน	แล้วถ่ายทอดไปโดยล�าดบัล�าดาไม่มปีระมาณ	เฉพาะอย่างยิง่ภกิษบุรษิทัมกีว้างขวาง

อยู่มาก	ส�าหรับลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแตกกระจายออกไป…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๖๒–๖๓)

	 “…ธดุงควัตรมแีต่เครือ่งช�าระกเิลส	กเิลสประเภทต่างๆ	มเีตม็ไปหมด	แต่ไม่พ้นจากธดุงควัตรทัง้	๑๓	 

ข้อน้ีเลย	ทีจ่ะก�าจัดกเิลสทัง้หลายเหล่าน้ันได้	เช่น	การชกัผ้าบงัสุกลุ	ครัง้พทุธกาล	ท่านชกัเอาตามของเศษ 

ของเดนที่เขาทิ้งอยู่ตามถนนหนทางจริงๆ	ครั้นต่อมาก็มีศรัทธาญาติโยมถวายเป็นชิ้นเป็นอันเป็นผ้าอย่าง 

ดบิๆ	ดีๆ 	ดงัทีเ่ราเคยเหน็น่ันละ	จนกลายเป็นผ้าพบัผ้าไม้เรือ่ยมาจนกระทัง่ทกุวันน้ี	น่ัน	เพือ่ตดัความสวย 

ความงามความโลเลโลกเลกของตวัเอง	ท�าตวัเหมอืนผ้าเช็ดเท้า	เหมอืนผ้าข้ีริว้	ให้มคีณุค่าด้วยธรรม	การท�าตวั 

ให้เหมอืนผ้าขีร้ิว้น้ันกค็อืการท�ากเิลสให้หมดคณุค่าลงไป	อย่าให้มนัแสดงฤทธิแ์สดงเดชอยูใ่นทกุอากปักริยิา

ที่แสดงออกนั้นเลย	ความหมายว่าอย่างนั้น…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๓๔๙)

	 “…ธดุงควัตร	ผู้สมาทานยงัไงกใ็ห้ด�าเนินตามน้ัน	เช่น	ธดุงควัตรการไม่รบัอาหารทีเ่ขาตามมาน้ี	พ่อแม่

ครบูาอาจารย์พาด�าเนินมารูสึ้กว่าท่านหนักแน่นมาก	ต่อไปจะไม่มเีหลือจรงิๆ	น่ีจะไม่เหน็เลย	ธดุงค์	๑๓	ข้อ 

ทีท่รงแสดงไว้เพือ่เป็นเครือ่งช�าระกเิลสทัง้มวล	เมือ่ไม่มธีรรมน้ีแล้วจะเอาอะไรไปช�าระกเิลส	น่ีละหลักใหญ่ 

อยู่ตรงนี้…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๑๑๖)

	 “…อยูท่ีไ่หนกต็ามเรือ่งธดุงควัตรน้ี	เราจะต้องเอาหวัชนอย่างไม่ถอยเลย	ยนืกระต่ายขาเดยีวไม่ยอม 

ให้ขาดได้เลย…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๑๘)
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ยินดีในเสนาสนะป่า

	 “…พระพุทธเจ้าท่านสอนให้หลีกให้เร้น	รุกฺขมูลเสนาสนํ	ฟังซิ	ให้ไปอยู่ในป่า	ในเขา	ในถ�้า	เงื้อมผา	 

สถานที่ใดเป็นที่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยผู้คนอย่าไปอยู่	นั่น	ท่านสอน	แม้ที่สุดต้นไม้ที่เป็นที่หาอยู่หากิน	เช่น

มันมีผลหมากรากไม้สุก	พวกสัตว์พวกนกอะไรมาหากินอยู่ที่นั่น	ก็อย่าไปอยู่สถานที่นั้น	มันวุ่นวายท่านว่า	

ท่าน�้าเป็นที่ขึ้นลงของผู้คนหญิงชาย	ก็อย่าไปอยู่ใกล้แถวนัน้	วดัที่สร้างใหม่ก็อย่าไป	มันวุ่นวาย	ให้หาที่อยู่ 

ทีส่งบสงดัวิเวกนะ	ให้ประกอบความพากเพยีรทัง้วันทัง้คนืยนืเดนิน่ังนอน	ตลอดถงึการพกัผ่อนกบ็อกไว้หมด 

ในอปัณณกปฏปิทาสูตร	ท่านแสดงไว้เป็นสูตรจรงิๆ	เอามาสวดมนต์อยูน่ี่	ผู้สวดกส็วดอยูน่ี่	เวลาน้ันให้พกั	

เวลานั้นให้เดินจงกรม	ให้นั่งสมาธิภาวนา	ท่านสอนไว้โดยละเอียดลออมากที่สุด…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๑๖๑)

	 “…จะหมดแล้วนะวงกรรมฐานเวลาน้ี	จะเป็นกรรมฐานหากนิไปแล้ว	เป็นแล้วนะเวลาน้ี	เป็นกรรมฐาน 

หากนิหาซุ่มหาซ่อนกนิน้ันกนิน้ีอยูง่ัน้	นอกจากน้ันกเ็อาครอูาจารย์ไปประกาศขายกนิอีก	ช่วยขายกนิ	หากนิ

ได้ง่าย	เอาครอูาจารย์ไปขายพากนัจ�า	หล่ังไหลลงไปกรงุเทพฯ	โน่นแหละ	ไปกไ็ม่อะไร	สะพายย่าม	ดไีม่ด ี

เงินจะเต็มย่ามนะ	มันจะเป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้	หรือเป็นแล้วเราก็ไม่ทราบได้	นี่เลวขนาดนั้นนะกรรมฐานเรา	

มนัจะเลวลงขนาดน้ันนะ	น่าทเุรศจรงิๆ	แล้วค�าว่าสายพ่อแม่ครจูารย์มัน่ๆ	น้ีจะต้องออกหน้าๆ	ตลอดเวลา	

เพราะเป็นการเบิกทางหากินได้ง่ายๆ	กว้างขวางออกไป	อันนี้อันหนึ่งนะให้พากันจ�าเอาไว้…”

(สมถธรรม-วิปัสสนาธรรม	หน้า	๑๑๓–๑๑๔)

สัลเลขธรรม

	 “…พดูเรือ่งอะไรกเ็ป็นอรรถเป็นธรรม	เป็นเหตเุป็นผลเป็นคตติวัอย่างแก่กนัและกนั	เป็นเครือ่งรืน่เรงิ	 

ไม่ใช่พดูเพือ่ส่ังสมกเิลส	หรอืท�าความกระทบกระเทอืนให้แก่ผู้ฟังทัง้หลาย	น่ีเรยีกว่าสัมมาวาจา	ในหลกัธรรม 

ท่านกล่าวสัมมาวาจานี้ไว้ในสัลเลขธรรม	นี่ก็เคยอธิบายให้ฟังแล้ว

	 น่ันละพระครัง้พทุธกาลท่านพดูกนัท่านคยุกนั	คยุถงึเรือ่งความมกัน้อย	ความสันโดษ	ความวิเวกสงดั	 

สถานที่นั่นที่นี่วิเวกสงัด	ความไม่คลุกคลีตีโมงซึ่งกันและกัน	ปลีกตัวออกเป็นบุคคลผู้เดียว	มีความเพียร

เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่กับตน	ศีลก็ระมัดระวังรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันยิ่งกว่าชีวิตจิตใจ	สมาธิก็เอาจริง

เอาจงั	พดูถงึเรือ่งสมาธใิห้เป็นความรืน่เรงิซ่ึงกนัและกนั	จิตใครมคีวามสงบร่มเยน็อย่างไรกม็าเล่าสู่กนัฟัง	 

เป็นการสนทนากนัให้เป็นก�าลังใจจากการได้ยนิได้ฟัง	พดูถงึเรือ่งปัญญา	ใครรูม้ากรูน้้อย	ใครมคีวามฉลาด 
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แหลมคมในการต่อสู้กิเลสประเภทต่างๆ	 ได้มากน้อยเพียงไรก็เล่าสู่กันฟัง	 จนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้น	 น่ี

สัลเลขธรรม

	 พระครั้งพุทธกาลท่านพูดท่านคุยกันอย่างน้ัน	 ท่านไม่ได้คุยถึงการบ้านการเมือง	 การได้การเสีย	

ความรืน่เรงิบันเทงิ	การซ้ือการขายอะไรต่างๆ	ท่านไม่พดู	เพราะน่ันเป็นเรือ่งของโลก	เรือ่งของธรรมมแีต่ 

การแก้ส่ิงไม่ดีทัง้หลาย	ชะล้างส่ิงไม่ดทีัง้หลายออก	เวลาพดูกพ็ดูเพือ่ความชะล้าง	ไม่ได้พดูเพือ่ความส่ังสม	 

นี่เป็นสัมมาวาจาของท่าน…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๘๖)

ปัจจัย ๔

	 “…เวลาน้ีเราเหน็ไหม	ไม่ได้ดถูกูเหยยีดหยาม	ไม่ว่าท่านว่าเรามนัพอๆ	กนั	วัตถเุป็นส่ิงส�าคญัขึน้มาใน 

วงศาสนา	ส่ิงทีส่�าคญัของศาสนาจะไม่ปรากฏหรอืไม่ปรากฏ	สถานทีอ่ยูท่ีอ่าศยัปัจจัยทัง้หลาย	น่ีคอืด้านวัตถุ	 

ส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็นศาสนาข้ึนมาเตม็วัดเตม็วา	กฏุสิวยๆ	งามๆ	กีช้ั่นกีห้่องกีห่บั	ห้องน�า้ห้องส้วมทีส่ะดวกสบาย 

จนพรรณนาไม่จบ	น่ีคอืศาสนา	เครือ่งบ�ารงุบ�าเรอให้ได้รบัความสะดวกสบาย	ทัง้การอยูก่ารกนิ	การหลบั

การนอน	การไปการมา	นี้คือศาสนา	แน่ะ	ใครมีสิ่งเหล่านี้แล้วถือว่ามีหน้ามีตา	มีดีกรี	มีอ�านาจวาสนา	

นี่ศาสนาแปรไปอย่างนี้เวลานี้

	 ทีจ่ะให้แปรลงทางอรรถทางธรรม	ทีเ่กีย่วกบัจะท�าใจให้สงบให้เยอืกเยน็	ให้มคีวามเฉลียวฉลาดโดย

หลักธรรมจรงิๆ	จนถงึเอาตวัรอดเป็นยอดคนดงัครัง้พทุธกาลน้ันจะไม่ปรากฏหรอืไม่ปรากฏโดยล�าดบัล�าดา 

มาแล้ว	เพราะวัตถมุอี�านาจมาก	ค�าว่าวัตถมุอี�านาจมากกค็อืกเิลสแทรกเข้าไปมอี�านาจ	ท�าจิตใจของผู้ปฏบัิต ิ

หรือของพระเณรเราทั้งหลายให้สนใจให้ขวนขวายในสิ่งเหล่านี้	จนไม่มองดูเรื่องศีลสมาธิปัญญา	ซึ่งเป็น

หลักใหญ่ของศาสนาทีจ่ะพาให้หลุดพ้น	หรอืให้รูแ้จ้งแทงทะลุน้ันเลย	เพราะมนัมอี�านาจมาก	กเิลสมนัแทรก 

อย่างนี้แหละ

	 ทีอ่ยูก่แ็ทรก	ทีห่ลับทีน่อนกแ็ทรก	เครือ่งใช้ไม้สอยกแ็ทรก	มแีต่ของดบิๆ	ดีๆ 	เพือ่สนองความสะดวก 

สบาย	ความสะดวกสบายประเภทนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสท�างาน	ไม่ใช่เรื่องของธรรมท�างาน	

	 เรือ่งของธรรมท�างานเหน็ไหม	พระพทุธเจ้าทรงหรหูราทีไ่หน	เวลาทรงอุปสมบทแก่กลุบุตรผู้ใด	กย็ก 

สถานทีอ่ยูอ่าศัยข้ึนเป็นหลักเป็นเกณฑ์เลย	เช่น	รกฺุขมูลเสนาสน ํน่ัน	เดด็ไหม	น่ันละสถานทีฆ่่ากเิลส	ท�าลาย 

กเิลสเบอร์หน่ึงหรอืทีห่น่ึงอันดบัหน่ึง	คอืให้ไปอยูต่ามรกุขมลู	ร่มไม้	ชายป่าชายเขา	จากน้ันกต็ามถ�า้	เงือ้มผา 

ต่างๆ	 อันเป็นสถานที่เปล่ียวๆ	 สถานที่อดอยากขาดแคลน	 ไม่ใช่สมบูรณ์พูนผลเพื่อกิเลสจะได้พองตัว 

อย่างนั้น
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	 ท่านอยูเ่ป็นยงัไง	ท่านผู้ผลิตธรรมเข้าสู่ใจเป็นยงัไง	กบัผู้ผลิตกเิลสให้พอกพนูหวัใจต่างกนัอย่างไรบ้าง	 

แล้วนักบวชเวลาน้ีเป็นยงัไงนักบวช	พอกพนูกเิลสเข้าสู่หวัใจด้วยวิธกีารใด	พระพทุธเจ้าและสาวกทัง้หลาย

ท่านพอกพนูอรรถธรรมเข้าสู่ใจท่านพอกพนูด้วยวิธใีด	การอยูข่องท่านเป็นอย่างไร	การกนิ	การหลับ	การนอน	 

การใช้การสอยของท่านเป็นอย่างไร	นั่นแหละสนามรบกิเลส

	 สถานทีอ่ยูก่เ็ป็นสถานทีเ่หมาะสมกบัการรบกบัการฆ่ากเิลส	ทีห่ลับทีน่อนกเ็ป็นทีห่ลับทีน่อนเพือ่ฆ่า 

กเิลส	ปัจจัยเครือ่งอาศยัต่างๆ	เช่นอย่าง	ปํสกูุลจีวร	ํเป็นของดบิของดเีมือ่ไร	ปํส	ุกค็อืขีฝุ่้นขีฝ้อยน่ันเอง	

ไปหาชกัผ้าบงัสุกลุทีท่ิง้อยูต่ามถนนหนทางเอามาเยบ็ปะตดิปะต่อขึน้เป็นสบง	จีวร	สังฆาฏ	ิพอได้ใช้ไปวัน

หนึ่งๆ	เพื่อฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียว	นั่นละฟังแต่ว่า	ปํสุๆ ปํสุกูล	ก็หมายถึงทิ้งอยู่ตามพื้นขี้ฝุ่น	ไปชักเอามา

	 ส่วนบิณฑบาตกใ็ห้หามาด้วยก�าลังปลีแข้งของตน	ให้ท�าความอุตส่าห์พยายาม	ถอืเป็นการเป็นงานใน 

การเลี้ยงชีพของตนให้ถูกต้องตามหลักของพระ	สอนให้บิณฑบาต	ปิณฺฑิยาโลปโภชนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา 

ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย	นั่น	ส่วนพิเศษ อติเรก แปลว่าของเหลือเฟือ	ท่านก็บอกไว้	อันนั้น

เป็นสิ่งที่เหลือเฟือ	ไม่ใช่เป็นของจ�าเป็นท่านก็บอก	เช่น นิมนฺตนํ สลากภตฺตํ ปกฺขิกํ อุโปสถิกํ ปาฏิปทิกํ 

รบันิมนต์เขาไปฉันทีน่ั่นทีน่ี่	ถงึวันปาฏบิท	วันอุโบสถ	วันปักษ์	เขาถวายในวันปักษ์	ถวายเป็นสังฆทานอะไร 

ก็รับ	แต่ไม่ให้ถือเป็นความยินดียิ่งกว่าการบิณฑบาตหามาด้วยก�าลังปลีแข้งของตน	นั่น	ฟังซิเป็นยังไง

	 การหาเล้ียงชีพของพระพทุธเจ้ากบัพระสาวกทัง้หลาย	ท่านหาเล้ียงวิธไีหน	ผู้ฆ่ากเิลสและผู้เป็นสรณะ 

ของพวกเรา	ท่านหาเล้ียงองค์ของท่านด้วยวิธใีด	ผิดกนัไหม	น่ีละกนิกก็นิเพือ่ฆ่ากเิลส	กนิแบบน้ีแหละ	หาอยู่ 

หากนิมาเพือ่ฆ่ากเิลส	หาอย่างน้ีท่านหา	น้ีหลักใหญ่	ส่วนเหลือเฟือกเ็คยได้พดูแล้ว	น่ันท่านกไ็ม่ได้ห้าม	แต่ไม่ได้ 

ถอืเป็นกจิลักษณะ	เป็นส่ิงส�าคญั	และเป็นเน้ือเป็นหนังเหมอืนกบัการบิณฑบาต	ด้วยก�าลังปลีแข้งของตน 

มารับมาฉัน

	 ยากฉั็นยาดองด้วยน�า้มตูรเน่า	แน่ะ	เพยีงเท่าน้ันละ	เพยีงเยยีวยาเท่าน้ัน	ท่านไม่ได้มารกัมาสงวน

ชีวิตจิตใจยิง่กว่าธรรม	จนถงึกบัถอืเอาเรือ่งหยกูเรือ่งยาเป็นเรือ่งใหญ่เรือ่งโต	แล้วก่อความกงัวลวุ่นวายให้

แก่เจ้าของจนลมือรรถลืมธรรมไปหมด	มแีต่จะให้ชวิีตอยูค่�า้ฟ้าโดยถ่ายเดยีว	เจ็บท้องปวดศรีษะบ้างเล็กๆ	 

น้อยๆ	ก็กลัวแต่จะตาย	วิ่งหาแต่มดแต่หมอ

	 ไม่ปฏเิสธเรือ่งหยกูเรือ่งยา	แต่เรือ่งความกงัวลจนเกนิเหตเุกนิผลผิดหลักของสมณะ	น้ีผิดทางของ 

พระพทุธเจ้า	ผิดทางของผู้จะฆ่ากเิลส	ผิดทางของผู้เรยีนเพือ่รูสั้จธรรม	เรือ่งหยกูเรือ่งยากน็�ามารกัษากนัไป	 

แต่ไม่ให้หลงจนเกดิความกงัวล	อันเป็นเรือ่งของกเิลส	เหน็ชีวิตจิตใจมคีณุค่ามากกว่าธรรมไปเสีย	เลยลืม

สัจธรรม	ลืมหลัก	อนจฺิจํ ทุกฺข ํอนตฺตา	ทีจ่ะพาตนให้รอบคอบต่อส่ิงทัง้หลายมยีาเป็นต้นไปเสีย	อย่างน้ีละ 

พระพุทธเจ้าและสาวกท่าน	ท่านท�าอย่างนี้…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๓๓๖–๓๓๘)



243

หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 “…ท่านกก็ล่าวไว้ว่า	คนัถธรุะ	วิปัสสนาธรุะ	อันเป็นของคูเ่คยีงกนั	แต่หลักใหญ่ของศาสนาทีท่่านทรง 

มุง่มัน่จรงิๆ	กค็อื	จิตตภาวนา	ด้านนามธรรมเป็นส�าคญัมากยิง่กว่าด้านวัตถ	ุถ้าจะว่าไม่มกีค็วามจ�าเป็นมนั 

ยงัม	ีพระกม็าจากคน	ประชาชนญาตโิยมเขามบ้ีานมเีรอืน	พระกต้็องมทีีพ่กัทีอ่าศยั	จ�าเป็นกต้็องสร้างต้อง 

ท�าขึน้พอได้อยูอ่าศยัเพือ่จิตตภาวนาเป็นส�าคญั	แต่ไม่ได้เพือ่ความหรหูราโก้เก๋มช่ืีอมเีสียงมเีกยีรตยิศจาก

การก่อการสร้างอย่างนั้น	มุ่งทางด้านจิตตภาวนาเป็นส�าคัญมาก…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๑๖๘)

เครื่องใช้ไมส้อย

	 “…รถยนต์กจ็ะเอากีค่นัถ้าจะเอาส�าหรบัวัดน้ีไม่ใช่คยุนะ	เขาจะถวายรถยนต์	เอามาท�าไมรถเตม็แผ่นดนิ	 

จะขึน้คนัไหนลูกศษิย์คนไหนเขาพร้อมเสมออยากให้ขึน้รถเขา	เรามเีหตมุผีลทกุอย่างทีห้่ามอะไร	พระหามาอะไร 

หารถ	ไม่ใช่ฆราวาสนี่	อันน้ีเป็นเรื่องของโลกเขาใช้กัน	พระเป็นเพียงอาศัยความสะดวกไปกับเขาเท่านั้น	

จะมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวของตัว	เป็นเจ้าของรถของราขึ้นมามันก็เหมือนโลกเขาน่ะซิ

	 ไฟฟ้าเขาจะเอาเข้ามา	เรากห้็ามมานานแล้ว	น่ีถ้าเอาไฟเข้ามาลองดซิู	ส่ิงทีแ่อบแฝงเข้ามา	ทีจ่ะตาม 

เข้ามาให้วัดเสีย	มาฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมกันเต็มวัดวาเลอะๆ	เทอะๆ	ไปหมด	ไม่ทราบว่าวิทยุ	โทรทัศน์	ตู้เย็น	

จะแอบตามกนัมา	เดีย๋วโทรศพัท์กจ็ะมาตดิขึน้อีก	ตัง้แต่ไม่มไีฟฟ้าน่ีกย็งัมโีทรศพัท์มา	โทรศพัท์มากต้็องเอา 

ไฟฟ้ามา	มาขอ	๒	ครัง้แล้วนะ	ผู้ว่าฯ	มาตดิต่อเราจะขอตัง้โทรศพัท์ทีวั่ดเพือ่การตดิต่อสะดวกส�าหรบัเกีย่วกบั 

ท่านอาจารย์	น้ีเรากไ็ม่เอา	เพราะผลประโยชน์ทีจ่ะได้มเีพยีงนิดเดยีว	ผลเสียทีต่ามมาน้ีมากต่อมากพรรณนา 

ไม่จบไม่ส้ินเลย	สมควรแล้วเหรอจะเอาช้างแลกแมว	มนัจะกริง๊กร๊างๆ	ทัง้วันทัง้คนืไม่มเีวลาเลย	ทางไหน 

กโ็ทรฯ	มา	ผู้รบัสายหนีไปไหนไม่ได้แหละ	น่ัน	ฟังซิ	ไม่เกดิประโยชน์อะไร	มนัโทรฯ	มาได้หมดทัว่ประเทศน่ี	 

วันหน่ึงๆ	จะเข้ามาเท่าไร	แม้แต่มาจังหนัมาวัดมาวากเ็ข้ามาโทรฯ	จะโทรฯ	ไปไหนกโ็ทรฯ	อย่าว่าแต่ข้างนอก 

จะโทรฯ	เข้ามาเลย	ข้างในนี้ก็เป็นบ้าไปเลยแหละ	โทรฯ	แหลก	นั่น	ฟังซิ

	 เรากใ็ห้เหตผุลกบัผู้ว่าฯ	ไป	กอุ็ดรฯ	กบัวัดน้ีไม่เหน็ไกลกนั	มเีหตผุลอะไรมคีวามจ�าเป็นอะไร	รถว่ิง 

ไปหาครูเ่ดยีวกไ็ด้	ไม่เหน็จะต้องก่อความยุง่ยากให้วัดให้วาตลอดเวลาไปเพราะการมโีทรศพัท์	เราว่าอย่างน้ี 

น่ันเหตผุลของเรา	ความมโีทรศพัท์เป็นความเสียหายมากมาย	แล้วพระเณรจะคกึคะนองขึน้อีก	เราว่ายงัง้ีเลย	 

จึงไม่ยอมให้ตัง้	ทกุส่ิงทกุอย่างเราคดิด้วยเหตผุลทัง้น้ัน	ไม่ว่าจะอนุญาตไม่ว่าจะห้าม	เรามเีหตผุลของเรา 

ทุกอย่าง	 เอาให้ค้านมาว่าง้ันเลย	 ถ้าเหนือนี้เรายอมรับไม่ว่าใครก็ตาม	 ถ้าไม่เหนือแล้วเราไม่ท�านะ	 ทีนี้

เหตผุลไหนมนัไม่เหนือล่ะซิ	ถงึได้รอดตวัมาเรือ่ยๆ	แก้ตกไปเรือ่ยๆ	เพราะเหตผุลของเราเหนือกว่าน้ี	ไม่ใช่
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เรามีทิฐิมานะไม่ให้ท�านะ	เราต้องการเหตุผลนี	่รักษาศาสนาก็ต้องรักษาด้วยเหตุด้วยผล	อะไรที่จะเข้ามา

เกี่ยวข้องกับวัดกับวาศาสนาพระเณรก็ต้องมีเหตุมีผลซิ	ท�าแบบสุ่มเดาได้เหรอ…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๑๓๗–๑๓๙)

	 “…เฉพาะอย่างยิง่วิดโีอน้ีเป็นเครือ่งท�าลายอันส�าคญัมากนะ	หลายเล่ห์หลายเหล่ียมหลายสันพนัคม	

จะว่าเครื่องท�าลายประเภทปรมาณูก็ไม่ผิด	 จะว่าประเภทนิวเคลียร์นิวตรอนก็ไม่ผิด	 นี่คือระเบิดท�าลาย

หวัใจพระ	ท�าลายพระศาสนา	ท�าลายพระเณรให้แหลกเหลวไปหมดชนิดไม่มอีะไรเกนิอันน้ี	ต้องการชนิดใด 

จะไปค้นไปคว้าหามาจนได้	เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมือง	ประเภทนรกจกเปรตมีอยู่กับสิ่งเหล่า 

นีแ้หละ	ผู้มีจติเลวทรามชนิดนรกจกเปรตขนาดนัน้แล้ว	ท�าไมจะไม่ไปเสาะแสวงหามาท�าลายเจ้าของและ 

ผู้เกี่ยวข้องให้แหลกเหลวไปได้ล่ะ	ถ้าลงถึงขนาดที่ว่านี้แล้วหมดศาสนาไม่มีอะไรเหลือเลย	พระเณรในวัด 

ถ้าลงได้มอัีนน้ีเข้าวัดแล้วหมดจรงิๆ	เรือ่งสมาธเิรือ่งภาวนาเรือ่งอะไรๆ	กต็าม	ขึน้ช่ือว่าธรรมทัง้หลายไม่ได้ 

มีอะไรมีความหมายเลย

	 จึงได้วิตกวิจารณ์อยู่เสมอเกี่ยวกับวงคณะปฏิบัติของเรา	 ถ้าลงอันน้ีได้เข้าวัดแล้วหมดๆ	 ค�าว่า

กรรมฐานอย่าถามถงึเลย	นอกจากเอาไฟเผาเสียทัง้หมดวัด	อย่าให้มนัมสีะดดุตาประชาชนญาตโิยมให้เขาได้ 

สลดสังเวชไปนานเลย	เพราะมองเหน็แล้วก	็โห	น่ีวัด	เป็นวัดของพวกเทวทตั	เป็นวัดของพวกวิดโีอ	ทีท่�าลาย 

ศาสนาอย่างฉบิหายป่นป้ีหน้าด้านๆ	น้ันแหละ	เขาจะได้คดิอยูเ่รือ่ยไปและกวนใจไม่หยดุ	ทัง้เป็นความทกุข์

ความทรมาน	ความสลดสงัเวชแก่ประชาชนญาตโิยมทีเ่ขามศีลีมธีรรม	เขามสีมบตัผู้ิด	ีอย่าให้เขาได้เหน็ไป 

นานเลย	เผาทิ้งเสียให้หมดอย่าให้มีเหลือเลยพอเหมาะพอดีกัน…”

(สมถธรรม-วิปัสสนาธรรม	หน้า	๑๙๐–๑๙๓)

สิง่กอ่สร้าง

	 “…การปฏิบัติเคยพูดให้ฟังเสมอ	 นอกจากหลักการแห่งการปฏิบัติที่อธิบายมาแล้ว	 เบ้ืองต้นที่

พระพทุธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านพาด�าเนิน	ท่านด�าเนินอย่างน้ัน	ถอืจิตตภาวนาเป็นส�าคญัยิง่กว่างานใด	 

ส�าหรบัทีอ่ยูอ่าศยัพอบังแดดบงัฝนพักผ่อนนอนหลับเท่าน้ัน	แม้แต่สตัว์เขายงัท�ารวงท�ารงัเพือ่อยูอ่าศยัตาม 

สภาพของเขา	มนุษย์เราทีม่าบวชเป็นพระกม็าจากคน	คนมบ้ีานมเีรอืนมทีีอ่ยูอ่าศยัมเีครือ่งใช้ไม้สอย	พระก็ 

จ�าต้องมตีามสภาพของสมณะ	อะไรขาดตกบกพร่องกจ็�าเป็นต้องขวนขวายในกจิทีส่มควรแก่สมณะทีค่วรจัด 

ควรท�า	 แต่ไม่ถึงกับเป็นกิจการพร�่าเพรื่อวุ่นวายจนถึงกับเป็นอารมณ์ขุ่นมัวมั่วสุมกับงานน้ันจริงๆ	 ซ่ึงใน

ขณะเดยีวกนักเ็ป็นการเหยยีบย�า่ท�าลายจิตใจของตนลงไป	เพราะความกงัวลกบังานภายนอกจนกลายมา
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เป็นข้าศึกต่องานจิตตภาวนา	ผู้ปฏิบัติต้องระวังให้มากไว้นั่นแลพอดี	เพราะพระเราส่วนมากชอบเลยเถิด	

จนกลายเป็นเตลิดเปิดเปิงแหวกแนวซึ่งมีมากต่อมากในวงปฏิบัติ

	 น่ีจึงได้พยายามระวังเสมอ	ทีค่ดิไว้กแ็น่ใจว่าไม่ผิด	เช่น	มท่ีานผู้ศรทัธาจะถวายเงนิสร้างโบสถ์ทัง้หลัง	 

เรายงัไม่อาจรบัได้	น่ัน	เคยมบ้ีางไหมในประเทศไทยและองค์ไหนทีม่ผู้ีถวายเงินสร้างโบสถ์ทัง้หลังแล้วไม่รบั	 

นอกจากขรัวตาวาสนาน้อยนี้เท่านั้นจึงไม่อาจรับได้	ที่ไม่อาจรับได้นั้นก็มีเหตุผลเหมือนกัน	แต่เวลาพูดกับ

วงภายนอกก็พดูว่าไมม่ีวาสนาจงึไมอ่าจรับได้	พูดเลีย่งไปเสยีพอใหเ้รือ่งผ่านไป	ความจรงิหลกัธรรมทีเ่รา

เล็งอยู่ยึดถืออยู่	กราบไหว้บูชาเป็นขวัญใจและเทิดทูนสุดจิตสุดใจอยู่ตลอดเวลานั้น	เป็นสิ่งที่ใหญ่โตมาก

ยิง่กว่าส่ิงใดในโลกธาต	ุส่ิงเหล่าน้ันเราไม่ได้เทดิทนูเหมอืนธรรม	เพราะเป็นเพยีงปัจจัยเครือ่งอาศยัไปเป็น 

วันๆ	เท่านั้น	ส่วนธรรมเป็นเรื่องใหญ่โตมากที่ต้องรักสงวน	เรื่องการสร้างโบสถ์ส�าหรับวัดนี้ยังไม่มีความ

จ�าเป็น	ส่ิงใดทีจ่�าเป็นกท็�าส่ิงน้ัน	เช่น	จิตตภาวนาเป็นงานจ�าเป็นอย่างยิง่	น่ีต้องท�า	การท�าอุโบสถสังฆกรรม

ท�าที่ไหนก็ได้	 ตามร่มไม้ชายเขาที่ไหนก็ได้ไม่ขัดข้องอะไร	 ตามหลักพระวินัยจริงๆ	 แล้วไม่มีอะไรขัดข้อง	

การสร้างโบสถ์สร้างวิหารควรให้เป็นที่เป็นฐานที่เหมาะที่ควร	ไม่ใช่จะสร้างดะไปหมด

	 การสร้างโบสถ์หลังหน่ึงเป็นยงัไง	นับตัง้แต่เริม่แรกตกลงกบัช่างในการสร้างโบสถ์เป็นยงัไง	ถนน

หนทางเข้าไปในวัดจนถึงบริเวณที่จะสร้างโบสถ์จะต้องเปิดโล่ง	 ตั้งแต่บัดน้ันจนกระทั่งถึงวันสร้างโบสถ์

ส�าเร็จ	ต้องบุกเบิกไปหมดยิ่งกว่าโรงงาน	คนงานก็ต้องมีทั้งหญิงทั้งชายจ�านวนมากมายที่จะเข้ามานอน

กองกนัอยูน้ี่	ทัง้ช่างทัง้คนงานไม่ทราบมาจากแห่งหนต�าบลใด	บางรายหรอืส่วนมากกไ็ม่เคยรูเ้ลยว่าศาสนา

เป็นยงัไง	พระเณรในวัดท่านปฏบัิตยิงัไง	แล้วเขาจะมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อยพอเป็นความสงบงามตา 

แก่พระเณรในวัดได้ยังไง	มันต้องเหมือนกับเอายักษ์เอาเปรตเอาผีเข้ามาท�าลายวัดนั่นเอง	ในขณะที่เปิด

โอกาสตกลงกนัเรยีบร้อยแล้วน้ันน่ะ	ไม่ว่าผู้คนหญงิชาย	รถราต่างๆ	ต้องเข้าต้องออกกนัตลอดเวลา	ประตู 

วดัปิดไม่ไดเ้ลย	และสถานที่ที่จะสรา้งโบสถ์ขึน้มาใหเ้ป็นของสง่างามแก่วดัแก่พระสงฆใ์นวดั	แตพ่ระกลบั

ตายกนัหมดจากจิตตภาวนา	จากมรรคจากผลนิพพานทีค่วรจะได้จะถงึจากสมณธรรมคอืจิตตภาวนา	แล้วจะ 

เอาอะไรมาเป็นความสง่างามอร่ามตา	ลองพจิารณาดซิู	น่ีเราคดิอย่างน้ันและพดูอย่างน้ีนะ	จะเป็นความ

คิดผิดพูดผิดหรือถูกประการใดบ้าง

	 ธรรมเป็นส่ิงส�าคญัมากมาตลอดอนันตกาล	พระพทุธเจ้ากด็	ีสาวกกด็	ีไม่ใช่นักสร้างโบสถ์สร้างวิหาร	 

สร้างสิ่งรโหฐานส�าราญตาอะไรเลย	แต่เวลาท่านรู้อรรถรู้ธรรมภายในใจของท่านแล้ว	เป็นยังไงบ้างการ

ประกาศธรรมสอนโลกของท่านน่ะ	ยกตวัอย่างสมยัปัจจุบัน	ท่านอาจารย์มัน่ท่านสร้างอะไร	นอกจากท่าน

สร้างจิตสร้างใจท่านอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติก�าลังความสามารถด้วยจิตตภาวนา	 จนเป็นผู้ฉลาด

แหลมคมเต็มภูมิแล้วย้อนมาสั่งสอนโลกอย่างเต็มภูมิ	 เป็นยังไง	 เราดูเอา	 คนนับถือท่านอาจารย์มั่นทั่ว

ประเทศไทยเราจนตลอดถงึเมอืงนอก	น่ัน	ผลแห่งการปฏบิตัธิรรมรูธ้รรมเหน็ธรรม	มใีจเป็นหลักเป็นเกณฑ์ 
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ด้วยอรรถด้วยธรรมแล้ว	ส่ังสอนโลกได้ลึกซ้ึงกว้างขวางขนาดไหน	พจิารณาดซิู	น่ีละธรรมภายในใจ	สมบัต ิ

ภายในใจแท้เป็นอย่างนี้	ผิดกับสมบัติกาฝากเป็นไหนๆ

	 ใจเป็นสิ่งส�าคัญ	 มีอ�านาจมาก	 สามารถท�าประโยชน์ได้มากมายเมื่อมีคุณสมบัติอยู่ภายในใจแล้ว	

แล้วโบสถ์หลังไหนทีม่อี�านาจวาสนามากไปเทีย่วประกาศศาสนาสอนโลกสงสารให้คนเข้าถงึธรรม	ธรรมถงึ 

ใจซาบซ้ึงเป็นคนดขีึน้มาได้	เราเคยเหน็โบสถ์หลงัไหนบ้าง	ทัง้น้ีเราไม่ได้ประมาท	แต่แยกมาเทยีบเคยีงตาม 

หลักเหตุผล	เราไม่ได้ประมาทและไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้สร้างโบสถ์	สถานทีค่วรสร้างเราไม่ว่า	แต่สถานทีท่ีไ่ม่ควร 

สร้างกไ็ม่ควรมาท�าลาย	สถานทีน่ี่เป็นสถานทีส่ร้างจิตใจด้วยจิตตภาวนาให้มหีลักฐานมัน่คง	พระองค์หน่ึงๆ	 

ได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจแล้วจะท�าประโยชน์ให้โลกได้รับกว้างขวางมากมายเพียงไร	 เราคิดหมดแล้ว

เรื่องเหล่านี้

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๑๓๙–๑๔๑)

	 “…ศาสนธรรมเป็นส่ิงทีม่คีณุค่ามากยิง่กว่าวัตถเุครือ่งก่อสร้างให้กงัวลวุ่นวาย	เราค�านึงถงึเรือ่งน้ัน 

ต่างหากนะ	กฏุหิลังทีส่ร้างขึน้น้ี	เขาส่งเงนิมา	กบ็อกตรงๆ	เลย	เขาเหน็เราอยูก่ระต๊อบสูงแค่เข่า	พืน้กสั็บ 

ไม้ไผ่เป็นฟากป	ูสร้างด้วยฟาง	มงุด้วยหญ้า	เราอยูน้ั่นพงัไป	๓	หลัง	หลังที	่๔	ถงึได้ปลูกหลังน้ีขึน้มา	เพราะ 

ปลวกกนิต้นเสาล้มลงปลูกใหม่	ช่างพอทราบว่าเป็นกฏุขิองเรากม็าต่อว่าเรา	ทีศ่าลากค็นมากๆ	น้ี	มาต่อว่าเรา 

ยังร้องไห้อีกด้วย	บอกว่าครูบาอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังท่ัวประเทศไทย	มาดูกุฏิแล้วหลังเท่าก�าปั้น	จะอยู่

ได้ยังไง	เอ้า	ตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่นี้เป็นยังไง	ท้องของแม่กับกุฏิหลังนี้อะไรใหญ่กว่ากัน

	 กุฏิหลังนี้	ยืนได้เดินได้	นั่งได้นอนได้อย่างสะดวกสบาย	ไปมาได้	ในท้องแม่ไปไหนได้ไหม	คับแคบ

ยิ่งกว่านี้ยังอยู่ได้	ตั้ง	๙	เดือน	๑๐	เดือน	อันนี้ขนาดนี้แล้วท�าไมจะอยู่ไม่ได้	ถ้าต้องการกว้างๆ	ก็ไปอยู่ทุ่ง

อยธุยาน่ันซิ	กว่็างัน้	เขาไม่ยอมซิ	กลับไปเขาส่งเงินตมูมา	ทน้ีีเราไม่ได้มข้ีอส่ังเสีย	หรอืมข้ีอแม้อะไรเอาไว้	 

จะส่งกลับคนืกเ็หมอืนประชดกนั	น่ีเลยได้ฝืนปลูกนะ	เรือ่งเป็นอย่างน้ัน	ใครไม่ทราบกใ็ห้ทราบเสีย	จากน้ัน 

เรากส่ั็งเลยเทยีว	ใครจะส่งส่ิงส่งของเงนิทองมาให้เกีย่วกบัการก่อสร้างในวัดป่าบ้านตาดน้ีแล้ว	ต้องให้เรา 

ทราบเสียก่อน	ถ้าส่งมาสุ่มส่ีสุ่มห้าก่อนหน้าอย่างน้ันไม่ได้	ถ้ายงัไม่ได้ตกลงกนัแล้ว	ส่งมาเท่าไรกไ็ม่ส�าเรจ็	

ต้องบอกอย่างน้ันเลย	เรากถ็อืปฏบัิตอิย่างน้ันมา	ใครจะมาสร้างไม่ได้ขออนุญาตให้เป็นทีต่กลงใจกนัเสียก่อน	 

เราไม่ให้ท�า	 ไม่อย่างน้ันวัดไหนจะหรูหรายิ่งกว่าวัดป่าบ้านตาด	 พูดถึงเรื่องความหรูหราของวัตถุแข่ง 

โลกเขาน่ัน	แต่ธรรมจะแห้งผากขนาดไหนน่ันซิ	เราไม่รบัรอง	ถ้าลงวัตถหุรหูรา	ธรรมต้องยบุยอบไปหมด 

จนไม่มี

	 ศาลาน่ีเขากอ็ยากจะมาท�าใหม่ให้เรากไ็ม่เอา	ตเีพดานให้เรากไ็ม่ให้ต	ีน่ัน	น้ีมนัเหมาะแล้ว	พอดแีล้ว	 

โก้หรูไปอะไรเรื่องโลกๆ	ให้โก้หรูอยู่ภายในหัวใจซิ	ใสสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในใจ	นั่น	ของอัศจรรย์อยู่ 

ตรงน้ันต่างหาก	ไม่ได้อยูก่บัหนิกบัทรายกบัอิฐกบัปนูกบัเหล็กหลาอะไรน่ี	อยูก่บัธรรมต่างหาก	ธรรมกลมกลืน 
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กับใจแล้ว	ใจกับธรรมต่างหากประเสริฐหรูหรา	ท�าพออยู่ได้พอ	ไปตื่นอะไรกับโลกเขา	โลกก็รู้แล้วว่าโลก	 

ถ้าโลกกับธรรมเป็นอันเดียวกันจะมาแยกพูดท�าไมว่าโลกว่าธรรม	 มันไม่เหมือนกันนะซิ	 วัดกับบ้านจะให้

เหมอืนกนัได้ยงัไง	เราไม่อยากให้ขดัธรรม	ขอให้ธรรมเจรญิรุง่เรอืง	อยูไ่หนอยูไ่ด้ทัง้น้ันแหละเรา	บอกตรงๆ	 

อย่างนี้…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๑๓๖–๑๓๗)

ไมส่ัง่สม

	 “…ไม่รูเ้ป็นไงมนัขัดจรงิๆ	นะส�าหรบัหวัใจผม	จะเป็นใจเทวทตัอะไรกแ็ล้วแต่ใครจะว่า	ถ้าเรือ่งการซ้ือ 

การขายมันขวางจริงๆ	 น่ีนะ	 เพราะได้เช่ือพระพุทธเจ้าอย่างหัวใจขาดสะบั้นไปตามเลยนะ	 ไม่มีอะไร

เสียดายเลยว่าพระพทุธเจ้าเป็น	มหาการุณโิก นาโถ หิตาย สพพฺปาณนํิ	น่ีทีม่นัยดึหลักน้ีเป็นจิตเป็นใจจรงิๆ	 

เป็นตายกย็อมเลยเชียว	พระจิตของท่านอ่อนน่ิมกบัสัตว์โลกทัง้สามแดนโลกธาตน้ีุ	เคยเหน็ไม่เคยเหน็ไม่ส�าคญั	 

ส�าคญัแต่ว่าสัตว์โลกกบัอันน้ีซึมไปหมดเลย	ท่านจะไปท�าด้วยการซ้ือการขายได้ลงคอยงัไง	น่ีท่านท�าไม่ลง	 

มแีต่ยืน่ให้ๆ	ด้วยความเมตตาสงสาร	จะไปเอาอะไรตอบแทนเขามา	เอาของเขามาให้เขาเสียไปท�าไม	กเ็รา 

จะให้เขาด้วยความเมตตา	เอาของเขาให้เสียของเขามาท�าไม	มันก็ขาดความสมดุลซึ่งมีอยู่ในตัวของเขา 

และขาดความสมดุลที่มีเมตตาธรรมอยู่ในใจของเราไป	 ผมเชื่อแน่พระพุทธเจ้าไม่ทรงซ้ือทรงขายอะไร 

ทั้งนั้น

	 ศาสนาท�าไมจึงกลายเป็นตลาดร้านค้าไปได้	น่ีเราจึงให้เป็นไปไม่ได้	ผมน่ะให้ด้วยความเมตตาสงสาร	 

ให้โดยไม่ได้หวังส่ิงตอบแทนเราพอใจ	มนัพอใจเตม็ใจอยูใ่นหวัใจเจ้าของ	ภมูใิจ	ไม่มอีะไรกนิกใ็ห้เหน็ดซิูว่าเรา 

สงเคราะห์โลกจนกระทัง่เราไม่มอีะไรกนิ	ตายเพราะความอดอยากให้มนัเหน็วะ	ว่างัน้เลย	มนัไม่เคยสะทก 

สะท้านกับการหมดการยังอะไร	เชื่ออย่างนั้นจริงๆ	การซื้อการขายเป็นเรื่องของโลก	แล้วกิเลสมันเข้าไป

แฝงธรรมแฝงศาสนา	เข้าไปเป็นเจ้าตวัการอยูใ่นวัดในวา	ใครรูไ้ด้เมือ่ไรว่าการซ้ือการขายน้ันเป็นเรือ่งของ

กิเลสเป็นเรื่องของโลกล้วนๆ	ทีนี้เราเป็นพระเป็นนักบวชอยู่ในวัดในวาอีกด้วยซ�้าแล้วไปท�ายังงั้น	จะไม่ว่า

ตั้งกองสั่งสมกิเลสได้ยังไง	หาอะไร	ได้มาเพื่ออะไร	เอ้าว่าซิ	อยู่ไปวันหนึ่งๆ	กินไปเท่านั้นพอแล้วนักบวช	 

มเีท่าไรเอาออกเพ่ือโลกซิ	บวชมากเ็พือ่ทางพระพทุธเจ้า	เป็นยงัไงทางพระพทุธเจ้าช่วยโลก	ช่วยตวัเองให้ได้ 

แล้วก็ช่วยโลก	แน่ะ	ก็มีเท่านั้น	ไม่ใช่จะไปกอบโกยเอากับโลกเขานี่

	 นี่มีเท่าไรหมดละผม	ใครจะว่าบ้าก็ตาม	มันพอใจเป็นบ้าแบบนี้น่ะ	ไม่ทราบเป็นยังไง	มีเท่าไรเป็น

หมดเลยน่ี	เกบ็ไว้ไม่ได้	เพราะอ�านาจแห่งความเมตตาสงสารมกี�าลังมากเกนิกว่าทีจ่ะมาสนใจเกบ็ไว้	ไว้กไ็ว้ 

ส�าหรบัหมูเ่พือ่น	เพือ่ความจ�าเป็นกนัหน้ากนัหลังของหมูข่องเพือ่นเอาไว้ยงังัน้	เมือ่จ�าเป็นกเ็อาได้	ผมไม่ได้ 
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มาหงึมาหวงแม้สตางค์หน่ึงนะว่าเป็นของผม	เมือ่หมูเ่พือ่นกย็งัพอเป็นไปอยู	่เพราะเรากด็แูลอยูต่ลอดเวลา	 

ความจ�าเป็นอะไรเราก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้ว

	 ทีไ่หนทีจ่�าเป็นเรากช่็วยเท่าน้ันเอง	ผมจึงไม่ได้มาปรกึษาหมูเ่พือ่นกเ็พราะเหตน้ีุเอง	อะไรๆ	ทีต่กมา 

ในวัดในวา	ผมไม่ถือเป็นของผมนี่	ถือเป็นของทั้งวัด	ใครไม่มีมาเอา	ไม่ต้องมาขอกัน	ขอกันท�าไม	เราเป็น 

นักบวชด้วยกนั	มาอาศยัซ่ึงกนัและกนัยงัจะต้องมาร้องขอ	ว่าน่ันเป็นของท่าน	น่ีเป็นของเราอะไรกนัอีกน่ี	 

แน่ะ	พดูให้เตม็บทเตม็บาทกพ็ดูอย่างน้ัน	มอีะไรกเ็อากนัไปซิ	กจ็ะได้ไปใช้ไปสอยไปขบไปฉันไปอะไร	ไม่เหน็ 

มีอะไร…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๒๖๐–๒๖๑)

	 “…เครือ่งไทยทานทีเ่ขามาทอดกฐินวันน้ี	ใครต้องการอะไรๆ	กม็าเอาเลย	ไม่ต้องมาบอกมากล่าวผม	 

ผมไม่ให้มาบอก	ผมเปิดไว้ตลอด	เพราะน้ีเป็นของทกุคน	ใครขาดตกบกพร่องอะไรกม็าเอาเลย	น่ันจะเหมาะ 

ยิง่กว่าการแจก	ไม่ทราบจะแจกอะไร	มอีะไรบ้างทีจ่ะแจกให้เหมาะสมกบัความต้องการของหมูเ่พือ่น	มนัก็ 

มองไม่เห็น	เพราะฉะนั้นจึงให้หาเอา	ต้องการอะไรให้เอาไปใช้เลยเท่านั้นเอง	มันก็มีเท่านั้น

	 ส่วนปัจจัยทีแ่ยกส�าหรบัหมูเ่พือ่นใช้กม็	ีส�าหรบัแยกท�าประโยชน์โลกสงสารเขากม็	ีผมกเ็คยปฏบัิติ

มาอย่างน้ัน	ส�าหรบัความจ�าเป็นในวัดกม็แียกไว้ประเภทหน่ึง	ส�าหรบัช่วยโลกดงัทีเ่คยปฏบัิตเิรือ่ยมากแ็ยก

อีกประเภทหนึ่งไว้ใช้…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๒๓๕)

	 ก่อนทีท่่านอาจารย์จะช่วยเหลือน้ัน	ท่านจะไปดสูภาพของทีน้ั่นๆ	แล้วจึงพจิารณาให้ความช่วยเหลือ

	 ตวัอย่างเช่น	ปี	พ.ศ.	๒๕๒๕	คณะแพทย์โรงพยาบาลศนูย์อุดรธานีเข้ากราบนมสัการ	พร้อมขอร้องให้ 

ท่านอาจารย์รบัเป็นประธานจัดหาทนุสร้างตกึ		“รวมเมตตามหาคณุ”		ซ่ึงได้ช่ือต่อมาในภายหลัง	ท่านยอมรบั 

โดยดษุณีเพราะได้เหน็สภาพของคนป่วยและญาตทิีน่ั่งรอนอนรออยูบ่นระเบียงทางเดนิ	เน่ืองจากอาคาร

และเตียงคนไข้ไม่พอ	เป็นภาพที่น่าอเนจอนาถใจอย่างมาก	ท่านได้เล่าไว้ในเทศน์ตอนหนึ่งว่า

	 “…ทีต่ะเกยีกตะกายเรือ่งโรงพยาบาลกเ็หมอืนกนั…กเ็พราะความสงสาร	คดิไปหมดทกุแง่ทกุมมุ	พอที ่

จะให้เขาอาศยัได้ตรงไหนกเ็อาสร้างลงไป	เงนิกไ็ม่ม	ีเรือ่งมน่ีะ	แต่กเ็ดชะนะ	ค่อยเป็นค่อยไป	อย่างทีเ่ป็นมา 

นี่จะมีอะไร…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๒๖๒)
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	 การบ�าเพญ็สาธารณกศุลด้วยเมตตาสงสารของท่านน้ัน	ยงัมอีีกหลายแห่ง	เช่น	วัดต่างๆ	โรงเรยีน	

การช่วยเหลือเด็ก	และโรงพยาบาลอื่นๆ	ทุกครั้งบรรดาศิษย์ของท่านต่างก็ร่วมท�ากุศลกับท่านด้วย

ธรรมอยูท่ีค่วามสม�าเสมอ-เสมอภาค

	 “…การแจกอาหารเป็นยงัไง	เคยพดูซ�า้ๆ	ซากๆ	ใครแจกอาหารดทูกุบาตรให้ละเอียดลออไหม	หรอืว่า 

ท�าซุ่มๆ	ซ่ามๆ	แบบพอผ่านมือๆ	พอแล้วมือๆ	อย่ามาท�าให้เห็นอย่างนั้นนะ	การท�านี้เป็นข้อวัตร	เป็นการ

ปฏบัิตติวัเองทัง้น้ัน	อย่าท�าสักแต่ว่าท�า	ความเป็นธรรมอยูก่บัความสม�า่เสมอ	อย่างหมูเ่พือ่นเอามาสุมอยู ่

กบัผม	ผมไม่ได้ยนิดนีะ	ผมไม่คดิอยูแ่ค่น้ีนะ	คดิอยูห่มดทกุปากทกุท้องทีอ่ยูร่่วมกนั	จากความดแูลและความ 

รับผิดชอบของเรา	ถ้าเทียบกับโลก	ผิดอะไรกับลูกของเรา	ลูกแต่ละคนๆ	พ่อแม่จะมีความรักสม�่าเสมอ 

ในค�าว่าเป็นลูก	แน่ะ	อันน้ีกเ็หมอืนกนั	เราอะไรมนัจรงิ	จรงิๆ	น่ีมนัไม่ลืม	จรงิทกุอย่าง	เพราะฉะน้ันใครจะ 

มาท�าเหลาะๆ	แหละๆ	ให้เห็นมันถึงขวางตา	มันกระเทือนหัวใจ	เพราะนี้ไม่เหลาะแหละนี่	มีมากมีน้อยให้ 

สม�่าเสมอ	แจกใส่บาตรไหนก็ดู	นอกจากเจ้าของไม่เอานั้นเป็นอีกอย่างหนึ่ง	แจกสม�่าเสมอเป็นธรรม

	 ธรรมอยู่ที่ความสม�่าเสมอ	อะไรเอามาให้หัวหน้าๆ	มาเสกเอาเฉยๆ	นี่	หัวหน้าจริงๆ	ไม่เห็นไปเสก

อย่างน้ัน	อย่างผมเป็นหวัหน้า	ผมไม่เสกนะว่าผมเป็นผู้ใหญ่กว่าหมูเ่พือ่น	ผมควรจะได้ฉันของดบิของดีกว่า 

หมูเ่พือ่น	ผมไม่ยนิดอีย่างน้ันเลย	ถงึไหนถงึกนัอย่างน้ันละ	อันน้ีพดูได้ร้อยเปอร์เซ็นต์	ถงึไหนถงึกนั	มากน้อย 

เหมอืนกนั	ให้เหมอืนกนัเลย	จิตของเราอยูก่บัหมูก่บัเพือ่น	ไม่ได้มาอยูก่บัเรา	เพราะส่ิงเหล่าน้ีมนัเสมอกนั

เหมือนกัน	ปากท้องมันเหมือนกัน	ไม่ว่าปากเณรปากพระปากครูอาจารย์	ท้องครูท้องอาจารย์ท้องพระ

ท้องเณร	มันเหมือนๆ	กัน	ต้องให้มันเสมออย่างนี้ๆ	เสมอภาค

	 เพราะฉะน้ัน	ทกุส่ิงทกุอย่างจึงไม่ให้มาขอผม	ของมไีว้ส�าหรบัทกุองค์	ใครมอีะไรกใ็ช้ไปฉันไปอย่างน้ัน	 

เหล่าน้ีอย่ามายุง่กบัผมยิง่กว่าทีจ่ะให้หมูเ่พือ่นได้รบัความผาสุกสบายตามวิสัยของสมณะ	แต่ไม่ให้ผิดวิสัย

สมณะ…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๓๘๙–๓๙๐)
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การช่วยโลก

	 “…เรื่องของพระก็มีเท่านั้น	จะมาหึงมาหวงไว้เพื่ออะไร	การหึงหวงไม่ใช่เรื่องของพระ	เป็นเรื่อง

ของกเิลส	พระจะมาช�าระกเิลสจะไปท�าอะไรอย่างน้ัน	น่ีหมดเท่าไรกห็มด	จึงได้ว่าง้ันแหละ	ช่วยอยูต่ลอด

จนกระทัง่วันตายน่ันแหละ	มนัเป็นอยูใ่นจิตอย่างน้ีอยูแ่ล้ว	จะไปท�าอย่างอ่ืนไม่ได้	ต้องท�าแบบทีเ่คยท�าน้ี… 

เราไม่เคยมีเงินก้อนเงินสั่งสม	มีแต่เงินช่วยโลกเท่านั้น

	 เมื่อพระเณรเราพอเป็นไปแล้วก็ช่วยโลกหมด	ถ้าพระเณรมีความจ�าเป็นอะไรก็เอา	ผมไม่ได้ว่านะ	

ผมเปิดโอกาสตลอดเวลาน่ี	จ�าเป็นเรากถ็อืเช่นกบัโลกเขาจ�าเป็น	ท�าไมจะไม่ถอืเรือ่งพระเรือ่งเณรของเรา

จ�าเป็นเหมอืนโลกเขาวะ	เราถอือยูแ่ล้วอันน้ี	ถ้าเมือ่พอเป็นไปอยูแ่ล้ว	ทีไ่หนจ�าเป็นกเ็อาซิ	ได้ช่วยไป	มากอบ 

โกยเงินไปอะไร	ของเหล่านี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเท่าน้ัน	ไม่หวังจะเป็นเนื้อเป็นหนังกับมันแหละ	เอามัน 

มาอาศัยพอให้เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นภายในการบ�าเพ็ญของตนเท่านั้น	 จะไปหึงไปหวงไปเห็นเป็นสาระแก่น

สารอะไร	ถ้าเห็นอะไรเป็นสาระแก่นสารเกิดความรักชอบติดพันกันเข้าไป	ก็นั้นแหละมันเป็นไฟเข้ามาเผา 

เจ้าของ…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๒๖๒)

	 “…พระช่วยโลกไม่ได้ใครจะช่วยได้	พระไม่มีเมตตาใครจะมีเมตตา	พระไม่เสียสละใครจะเสียสละ	

พระส่ังสมเสียเองหมดท่า	แน่ะ	ฟังซิ	โห	ท�าลายเจ้าของขนาดไหน	เป็นพระส่ังสม	ยิง่ตายแล้วมเีงินเท่าน้ัน

แสนเท่านี้ล้าน	โอ๊ย	ฆ่าเจ้าของท�าลายเจ้าของ	ตายแล้วไม่มีอะไร		มีแต่บริขาร	๘	นั่นละเทิดเจ้าของมาก

ที่สุดเลย	เด่นในศาสนาก็เด่น	นั่นเรื่องมันอยู่ตรงนั้น	ตายไม่มีอะไรมีแต่บริขาร	๘	เท่านั้นพอ	ผิดกันกับ

พระตายมีเงินเท่านั้นมีเงินเท่านี้

	 การช่วยโลกอะไรจ�าเป็นๆ	เราคดิว่าเหมาะสมแล้วเรากท็�าๆๆ	เรือ่ยไปเลย	ความจ�าเป็น	ความทกุข์ 

ไม่ถกูใครกดู็ดี	เรากพ็จิารณา	เรากเ็คยทกุข์แล้วน่ี	ถงึไม่ได้ทกุข์แบบเขาทกุข์น้ันกต็าม	ทกุข์แบบไหนกค็อืทกุข์	 

ถ้าธรรมดาความทกุข์ปรากฏขึน้	ใครจะไม่ต้องการความช่วยเหลือ	มนุษย์เราหวังความพึง่พงิทัง้น้ันแหละ	

จึงต้องได้ช่วยกนั	เรือ่งสงสารน่ีละส�าคญั	จ�าเป็นไปธรรมดากเ็ป็นอีกอย่างหน่ึง	ถ้าเป็นโดยหลักธรรมชาต	ิ

เป็นจากความสงสารเป็นพืน้ในหวัใจน้ีส�าคญัอยูม่ากนะ	กเ็หมอืนอย่างเรามคีวามมุง่หวังต่ออะไรอย่างมากน้ี	 

ความเสาะความแสวงความคดิจะต้องคดิไปในแง่น้ันมาก	ความสนใจจะสนใจในส่ิงน้ันมาก	เราต้องการส่ิงน้ัน 

หรือจิตใจของเราหนักไปในทางนั้นมันจะสนใจในทางนั้นมาก

	 น่ีกเ็หมอืนกนั	ความเมตตาน้ีเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัอยูม่ากทีจ่ะท�าให้คดิในเรือ่งต่างๆ	ในการช่วยเหลือ	 

เพราะฉะน้ันค�าทีว่่าจะส่ังสมไว้เพือ่เป็นของเราน้ี	แม้สตางค์หน่ึงผมพดูจรงิๆ	นะ	พดูได้ถงึขนาดน้ันละว่าง้ัน 
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เถอะนะ	ว่าไม่มว่ีางัน้เลย	อย่าว่าแต่บาทหน่ึงเลย	แม้สตางค์เดยีวจะมาถอืว่าเป็นของเราน้ีไม่เลย	ส�าหรบัเป็น 

ความรกัความสงวนทีจ่ะว่าเป็นของเรานะ	มแีต่ได้มา	โน่นอยูโ่น่นๆ	ออกอยูโ่น้นแล้วตลอดเวลา	ได้มาเท่าไร 

ก็พุ่งๆ	เลย	ถึงหมดก็ยังพุ่งอยู่	ไม่มีอะไรจะช่วยใจยังพุ่งอยู่จะว่ายังไง	ไม่ได้มาหาเจ้าของนี่	เจ้าของก็ดูซิ 

บาตรวันหน่ึงถ่ายสักเท่าไร	 กินให้ตายมันก็ตายน่ี	 ผู้เขาทุกข์-เขาทุกข์จนจะตายน่ี	 ต้องคิดอย่างน้ันซิ 

มนุษย์เรา…”

(สมถธรรม-วิปัสสนาธรรม	หน้า	๑๕๘–๑๖๐)
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- ๑๐ -
หลวงตาของเรา

	 เมือ่ท่านอาจารย์ยอมให้การอบรมส่ังสอนโดยมสีถานทีแ่น่นอนคอืวัดป่าบ้านตาด	พระเณรและฆราวาส 

กพ็ากนัมาฝากตัวเป็นศษิย์เป็นจ�านวนมาก	และมจี�านวนเพิม่ข้ึนตลอดมา	ท�าให้ท่านมภีาระเพิม่ขึน้	การอบรม 

สั่งสอนของท่านก็ท�าอย่างเต็มก�าลัง	 ไม่ได้ห่วงใยสุขภาพเลย	 เพื่อให้ศิษย์ทั้งหลายโดยเฉพาะพระเณรมี

สติปัญญาสามารถถอดถอนกิเลสที่ฝังจมอยู่ในจิตออกให้หมดสิ้นไป

	 “…ผมน่ะเป็นห่วงใยหมูเ่พือ่นเตม็หวัใจ	ไม่ได้ห่วงธรรมดาเหมอืนทีโ่ลกห่วงกนั	จิตผมไม่เป็นอย่างน้ัน	 

รบัแล้วรบัถงึเป็นถงึตายทกุอย่าง	การอบรมส่ังสอนในด้านใดทีจ่ะเป็นคณุเป็นประโยชน์	เป็นอุบายวิธกีารแก้ 

สิง่ไมด่ีทั้งหลายในจติของผู้มาอาศัยอยู่ด้วย	เราทุ่มเทลงเต็มก�าลงัความสามารถทุกแง่ทุกมุม	เราไม่ไดท้�า

เล่นๆ	ท�าจริงท�าจัง	สั่งสอนจริงๆ	เพราะกิเลสมีหลายประเภทที่ควรแก้และถอดถอน	ประเภทที่รุนแรง

ท�าให้จิตหว่ันไหวอยูต่ลอดเวลากม็	ีประเภททีห่มกัหมมอยูลึ่กๆ	กม็	ีประเภททีแ่สดงอย่างออกหน้าออกตา 

เห็นได้อย่างชัดเจนจนถึงท�าให้จิตให้กายไหวไปตามก็มี

	 ผู้ปฏิบตัซ่ึิงเป็นนักบวชมุง่ต่ออรรถต่อธรรมด้วยการแก้กเิลสอยูแ่ล้ว	จึงไม่ควรเหน็กเิลสประเภทต่างๆ	 

ว่าเป็นของไม่ส�าคญั	พอทีจ่ะนอนใจ	ไม่คดิอ่านเรือ่งสตปัิญญาทีจ่ะน�ามาแก้ส่ิงเหล่าน้ี	ซ่ึงเป็นภยัต่อตนมาแต่ 

กาลไหนๆ	อยู่แล้ว…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๒๒๒)

	 “…ผมพยายามทีสุ่ดทีจ่ะให้ท่านทีม่าอบรมศกึษาทัง้หลายได้รบัความรู	้ความฉลาด	ความเข้าอกเข้าใจ 

ในวิธีการประพฤติปฏิบัติ	 ความเคลื่อนไหวไปมาทุกแง่ทุกมุม	 ถ้าเห็นว่าผิดพลาดจากหลักธรรมวินัยแล้ว	 

ผมรบีแนะน�าส่ังสอนหรอืดดุ่าว่ากล่าวทนัท	ีเพราะถอืว่าส่ิงน้ันคอืความเป็นภยั	การดดุ่าว่ากล่าวจะหนักเบา 

ขนาดไหน	 ไม่ปรากฏว่ามีภัยในการสอนการให้อุบายแก้ส่ิงที่ผิดน่ันเลย	 เป็นคุณประโยชน์โดยถ่ายเดียว	

นอกจากผู้ฟังซ่ึงเคยเชือ่กเิลสจนฝังนิสยัอยูแ่ล้วอาจจะหลงกลอุบายของกเิลส	พลิกแพลงความรูสึ้กให้ผิด 

จากความมุ่งหมายของธรรมและการแสดงไปอย่างอื่นเสีย	อันเป็นข้าศึกต่อธรรม	และเป็นฝ่ายกิเลสเข้า

โจมตีธรรมภายในตน	ว่าท่านดุด่าว่ากล่าวด้วยเจตนาไม่ดีเป็นต้น	ก็ช่วยไม่ได้

	 กลมายาของกเิลสน้ัน	เคยฉุดลากจิตใจของสัตว์โลกให้คดิในแง่อันเป็นฝ่ายของมนัอยูเ่สมอมา	ไม่เคย 

ลดละเลยแม้ช่ัวระยะพกัแรง	เพราะฉะน้ัน	ขณะทีฟั่งธรรมกอ็ย่าเข้าใจว่ากเิลสจะไม่แฝงอยูภ่ายในการฟังน้ัน	 
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อุบายวิธีคิดออกแต่ละแง่ละมุมแต่ละขณะของจิตก็อย่าเข้าใจว่าจะเป็นอรรถเป็นธรรมเสมอไป	 เพราะ

กเิลสน้ันแหลมคมมาก	ทัง้ๆ	ทีเ่รามาปฏบัิตธิรรมะ	กเิลสกเ็คลือบแฝงอยูใ่นน้ันด้วยไม่ลดละฝีก้าว	คอยตบ 

คอยต่อยคอยฉุดคอยลากออกนอกลู่นอกทางในขณะที่เราเผลออยู่เสมอ

	 ด้วยเหตุน้ีเองที่เป็นอุปสรรคต่อการบ�าเพ็ญของผู้ปฏิบัติ	 ที่ไม่ค่อยปรากฏผลแห่งธรรมเท่าที่ควร	 

นับแต่ธรรมขัน้ต�า่จนถงึข้ันสูงสุดวิมตุตพิระนิพพาน	กเ็พราะกเิลสเข้ากดีเข้าขวาง	เข้าท�าลายธรรมทีต่นก�าลัง 

ด�าเนินอยูไ่ม่ให้งอกเงยข้ึนได้	และคอยปิดกัน้ทางเดนิเพือ่สันตธิรรมอยูเ่สมอ	แต่เราไม่ทราบได้	กเ็ข้าใจว่าตน

บ�าเพญ็ธรรม	น่ังสมาธภิาวนา	ความจรงิมแีต่เรือ่งของกเิลสกลุ้มรมุท�างานของมนัอยูภ่ายในใจตลอดเวลา	 

เพราะสติปัญญาตามไม่ทัน	ในขั้นเริ่มแรกฝึกหัดอบรม…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๒๒๓–๒๒๔)

 “…น่ีกไ็ด้พยายามสอนหมูส่อนเพือ่นจนเตม็เหน่ียว	ผมไม่ได้สงสาร	ผมไม่ได้ห่วงใยผมยิง่กว่าห่วงหมู ่

ห่วงเพือ่นนะ	จงเหน็ใจ	หมูเ่พือ่นน่ีผมเอาใจใส่จรงิๆ	ในจิตของเราปฏพิทัธ์และรกัสงวนหมูเ่พือ่นมาก	ตากแ็หลม 

หูก็กางรับหมู่เพื่อนตลอดเวลา	ไม่ใช่อวดนะ	พูดตามเจตนาความรู้สึกของจิต	พาให้ตาแหลมตาสอดส่อง	

หกูแ็หลมไปตามกนั	อะไรๆ	ว่าแล้วดเุล่าๆ	เพราะอันน้ันมนัผิดน่ี	จะเปิดโอกาสให้กเิลสมนัเหยยีบย�า่ท�าลาย

ลูกศิษย์เราอยู่ได้ยังไง	เราเป็นอาจารย์ก็บอกละซิ	นั่นเหมือนกับว่าช่วยตบออก	ช่วยตีออก	ปิดป้องให้ดีซิ	 

อย่าเปิดตรงน้ัน	กเิลสจะต่อยตรงน้ัน	อย่าเปิดตรงน้ี	น่ัน	เหมอืนนักมวยเข้าฝึกซ้อมมวยกนั	ครกูบัลูกศษิย์ 

ฝึกซ้อมมวยกนั	ครตู้องเตอืนเสมอว่า	อย่าเปิดตรงน้ันๆ	พอครัง้ทีส่ามครกูเ็ตะตมู	พอเตะกเ็ตะ	พอศอกกศ็อก 

เข้าไป	พอหมัดก็หมัดเข้าไป	พร้อมกับค�าเตือนว่า	อย่าเปิดตรงนั้น	ในเวลาฝึกซ้อมกัน

	 ครมูวยต	ีครมูวยต่อย	ครมูวยเตะ	มนัไม่ได้เจ็บเท่าคูต่่อสู้ตบหรอืต่อย	คูต่่อสู้ต่อยดไีม่ดตีาย	ครน้ัูน 

ตบีอกตสีอน	เตะบอกเตะสอน	แต่ถงึอย่างน้ันกย็งัต้องเตอืนต้องบอก	ฝึกซ้อมกนัไปๆ	เตอืนบอกกนัไปว่า 

อย่าเปิดตรงนั้น	และเตะต่อยที่เผลอ	พร้อมบอกว่า	แน่ะ	บอกแล้วนะ	ฝึกซ้อมกันไปๆ	อย่าเปิดตรงนั้น	

แล้วฝึกซ้อมกันไป	พอครั้งที่สามก็ตูมเข้าไป	อย่าเปิดตรงนั้น

	 น้ีมนักท็�านองน้ันแหละ	ดตุรงน้ันดตุรงน้ี	ดอุงค์น้ันดอุงค์น้ี	กเ็หมอืนกบัอย่าเปิดตรงน้ันๆ	น่ันเอง	เพราะ

ไหวพรบิปัญญาของเรามนัไม่ทนักเิลส	เหน็แต่กเิลสมนัเหยยีบหวั	เตะโน้นเตะน้ี	ทัง้ศอกทัง้เข่า	เรากล้ิงไป 

กล้ิงมา	ยงัเพลินหลับครอกๆ	อยูไ่ด้	ถกูกเิลสเตะเอาขนาดน้ัน	มนักน่็าโมโหละซิผู้เป็นครอูาจารย์ฝึกอบรมน่ะ	 

อย่าเปิดตรงนั้นๆ	ก็ต้องว่าละซิ	ท�าไมองค์นั้นเป็นอย่างนั้น	ท�าไมองค์นี้เป็นอย่างนี้	แน่ะ	ก็เหมือนกับว่า

อย่าเปิดตรงนั้นๆ	นั่นแล

	 เมือ่สตปัิญญาเหนือกเิลสอยูแ่ล้ว	มนัจะอยูใ่นหวัใจดวงใด	จะแสดงออกมาด้วยท่าทางหรอือาการใด	 

จะไม่พ้นจากสตปัิญญาทีเ่หนือมนัไปได้	ต้องรูเ้หน็หมดทัง้ๆ	ทีผู้่น้ันไม่รู	้ถ้าลงได้เหนือกเิลสแล้วเป็นอย่างน้ัน	 

กเิลสมนัเคยอยูใ่นหวัใจเรามานานเท่าไรแล้ว	และเคยต่อสู้กบัมนัด้วยวิธกีารต่างๆ	มาแล้ว	เอ้า	สมมตุว่ิากเิลส 



254

พนิาศฉิบหายไปจากหวัใจน้ีแล้ว	แม้กเิลสอยูห่วัใจอ่ืนท�าไมจะไม่รู	้เพราะมนัเป็นเพลงเดยีวกนั	พดูวิชาเดยีวกนั 

ทีม่นัไปเส้ียมสอนสตัว์โลก	กล่อมสัตว์โลก	ท�าไมจะไม่รูก้ลมายาของมนัเล่า	พดูไป	เตอืนไป	ดดุ่าไป	ซ่ึงเป็น 

เหมอืนคลังกเิลสส�าหรบัผู้ฟัง	ฟังเสียงเปรีย้งๆ	ขณะพดูอรรถพดูธรรมให้หมูเ่พือ่นฟัง	ทัง้น้ีกเ็พราะพดูด้วย 

ความตั้งใจ	บอกสอนให้เห็นจุดบกพร่องจริงๆ	ผู้ฟังจะได้ถึงใจไม่ผิดพลาดบ่อยๆ	….”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๓๗๐–๓๗๑)

ภารกิจ

	 เหมอืนกบับรรดาครบูาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานสายพระอาจารย์มัน่	ภรูทิตัตเถระทัว่ๆ	ไป	งานประจ�าวัน 

ของท่านอาจารย์เริ่มข้ึนหลังจากตื่นจากจ�าวัดซ่ึงตกประมาณตีสามของทุกวัน	 ด้วยการบริหารกายก่อน	

ถัดจากนั้นจึงนั่งสมาธิภาวนาเรื่อยไปจนกระทั่งได้เวลารุ่งอรุณ	ซึ่งเป็นเวลาที่พระอุปัฏฐากเข้าไปท�าหน้าที่	

องค์ท่านเองจะลงไปเดนิจงกรมอยูใ่นป่า	นอกจากมธีรุะอะไรอ่ืนทีค่วรจัดท�าในเวลาน้ัน	อย่างน้ันกไ็ม่ได้เดนิ

จงกรม	แต่ถ้าไม่มอีะไรกเ็ดนิจงกรมเสียก่อน	จนใกล้เวลาจะบิณฑบาตจึงออกจากทางจงกรมมากราบพระ	 

และออกบิณฑบาตในหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณ	๑	กม.

	 สมยัทีสุ่ขภาพท่านเป็นปกต	ิได้บณิฑบาตร่วมสายกบัพระเณรอยูโ่ดยสม�า่เสมอ	เพิง่จะย่นระยะทาง

ลงเหลือเพียงแค่ชายบ้าน	๓-๔	หลังคาเรือนก็ต่อเมื่อธาตุขันธ์ท่านเริ่มทรุด	เบื่ออาหาร	นอนไม่ค่อยหลับ	

ราวปี	พ.ศ.	๒๕๒๖	นี่เอง	แต่ไม่ว่าสมัยใด	การออกบิณฑบาตท่านมักไปตามล�าพัง	โดยปล่อยให้พระเณร

ล่วงหน้าไปก่อน	ท่านให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้

	 “…เดนิกเ็ดนิจงกรมไปบณิฑบาตน่ัน	เพราะฉะน้ันจึงไม่ให้ใครไปยุง่กบัเรา	เราไปคนเดยีวเหมาะ	พอดี 

จรงิๆ	เดนิไปก�าหนดพจิารณาไป	มร้ีอยแปดพนัประการทีจ่ะเป็นขึน้ภายในจิตใจน้ี	ใครไปรูไ้ด้เหน็ได้ในความ 

เป็นของเรา	เพราะฉะนั้นจึงไม่ให้มีอะไรไปยุ่ง	บางทีก็ก�าหนดในเงื่อนธรรมต่างๆ	ว่ามีความลึกตื้นหยาบ

ละเอียดแค่ไหน	มันจะวิ่งตามกันพั่บๆๆ	พอเข้าใจแล้วปล่อย	ปล่อยจากนี้ปั๊บจับนั้นปุ๊บมาพิจารณาต่อ

	 แต่ก่อนมนัเป็นเรือ่งของภาวนาฆ่ากเิลส	ทกุวันน้ีจะเป็นเพราะความเฒ่าความแก่หรอือะไร	มนัไม่ไป 

แบบน้ันเสีย	มนัไปพจิารณาเรือ่งอรรถเรือ่งธรรมลึกตืน้หยาบละเอียดของธรรมบทต่างๆ	แง่ต่างๆ	ไปเหน็

ไปเจออะไรเข้าไปนี้มันหากเป็นของมันนั่นแหละ	สติหากเป็นหลักธรรมชาติแล้วลองดูซิ	เจออะไรเข้าไปนี้

จะไม่สะดุดยงัไง	ได้ยนิอะไรสะดดุเพราะสตอิยูก่บัตวั	เป็นเจ้าของบ้านเฝ้าบ้านอยูน่ี่	มนัจะไปเถ่อๆ	มองๆ	

เลินเล่อเผลอสติไปไหนเหมือนคนผีบ้านั่น	ถ้าสติอยู่กับตัว	พอสัมผัสอะไรปั๊บ	มันเหมือนกับว่าความจงใจ	

เพราะสตอิยูใ่นน้ัน	รู้ๆ ๆ	มองไปโน้นกม็องไปด้วยความรูอ้ยูก่บัเจ้าของไม่ได้เผลอ	ถ้าลงเป็นหลักธรรมชาติ

แล้วเป็นอย่างนั้น	มันเป็นกับใครก็รู้เอง	ค�าว่าเผลอเอามาจากไหน
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 ค�าว่าเผลอไม่เผลอเป็นเรือ่งของสมมตุต่ิางหาก	หลักธรรมชาตน้ัินอยูก่บัตวั	พดูไม่ถกูกต็ามแต่มนัรู้

อยู่ถูกๆ	นี่จะว่าไง	รู้ชัดๆ	ภายในหัวใจว่าธรรมชาตินี้เป็นอย่างนี้	ขอให้จิตได้เข้าถึงซิจะเป็นยังไง	นอกจาก

ยอมเอง	ยอมพระพุทธเจ้า	ยอมพระสาวกท่าน	ก็มันเป็นอันเดียวกันนี่จะเป็นอื่นมาจากไหน	พระพุทธเจ้า

สอนลงเพือ่ความเป็นอันน้ันน่ีนะ	สอนสาวก	ไม่ให้แยกทางออกจากศาสดาว่าไปตรงไหน	จะวิเศษวิโสอยูท่ี ่

ตรงไหนเอามาแข่งศาสดานี้ไม่เคยมี	สอนลงจุดเดียวกัน	มีวงอริยสัจเป็นก�าแพงกั้นเอาไว้	เอ้า	ก้าวลงไป 

พจิารณาลงไปในวงอรยิสัจ	ความบรสุิทธิจ์ะไม่นอกเหนือจากวงอรยิสัจน้ีเลย	เมือ่ถงึข้ันน้ันแล้ว	ความเหน็

ทุกสิ่งทุกอย่างจะเต็มอยู่ในนั้นหมดเลย…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๓๖๑)

	 ฉันจังหนัเสรจ็แล้ว	หากไม่ตรงกบัวันหยดุ	แต่มคีณะศรทัธาหน้าใหม่ๆ	มาท�าบุญ	แม้จ�านวนไม่มาก 

ท่านกแ็สดงธรรมให้ฟัง	แต่ถ้ามจี�าเพาะผู้มาท�าบุญอยูเ่สมอ	ท่านอาจพดูให้ฟังเล็กน้อยแล้วบอกให้กลับ	ส�าหรบั 

วันหยุดราชการและวันพระซึ่งคนมามาก	ท่านจะเทศน์อบรมเป็นประจ�า	จากนั้นจึงเข้าที่พัก

	 ช่วงเวลาที่ท่านไม่รับแขกนี้	ท่านใช้ไปในการพักผ่อนบ้าง	อ่านหนังสือบ้าง	ตอบจดหมายบ้างตาม

อัธยาศยั	แต่ส่วนมากท่านจะออกเดนิตรวจตราไปตามทีอ่ยูข่องพระเณร	ซ่ึงกระจายอยูท่ัว่บรเิวณวัดทีม่เีน้ือที	่ 

๑๖๔	ไร่	อยูเ่ป็นประจ�าไม่ค่อยขาด	ผลจากการตรวจนอกจากจะท�าให้ท่านทราบชีวิตความเป็นอยูก่ารบ�าเพญ็ 

ภาวนาของพระเณร	ว่ามีความขยันหมั่นเพียรเพียงใดแล้ว	ยังถือโอกาสนี้ก�าชับก�าชาพระเณรให้ใส่ใจต่อ

การเล้ียงดูและระวังรักษาภัยอันตรายให้กับสัตว์เล้ียงต่างๆ	 ที่มาอาศัยอยู่ภายในวัดซ่ึงมีจ�านวนไม่น้อย	 

มีไก่ป่า	กระรอก	กระแต	กระจ้อน	นกชนิดต่างๆ	แย้	เป็นต้นอีกด้วย

	 การออกตรวจตรานี้ความถี่ห่างขึ้นอยู่กับสภาพธาตุขันธ์ของท่าน	หากปกติดีจะมีถึง	๓	วาระ	คือ

เช้าช่วงหน่ึง	บ่ายช่วงหน่ึง	และค�า่อีกช่วงหน่ึง	กบัสถานทีบ่างแห่งทีท่่านเคยจ�าพรรษาอยู	่ถ้าพบพระเณร

องค์ใดว่าขีเ้กยีจท�าความเพยีร	เอาแต่หลับแต่นอนหรอืมัว่สุมคยุกนัในเรือ่งไม่เกีย่วกบัอรรถธรรม	ไม่สมกบั 

ท่านรบัไว้ศกึษาอบรมด้วยความเมตตาแล้ว	แม้เวลาดกึดืน่ตสีองหรอืเช้ามดืตส่ีี	ท่านกอ็อกไปตรวจด	ูหากพบ 

ว่าเป็นเช่นน้ันติดต่อกนัถงึ	๓	ครัง้โดยไม่ยอมแก้ไขปรบัปรงุตวัเอง	รายเช่นน้ันจะถกูขบัออกจากวัดในเวลา

ไม่ช้าเลย	 ด้วยเหตุที่ท่านเมตตาออกสอดส่องนี้เอง	 จึงท�าให้พระเณรไม่นิ่งนอนใจอยู่ด้วยความประมาท	

พากันขวนขวายท�าความพากความเพียรอยู่โดยสม�่าเสมอ	 ซ่ึงนอกจากจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ 

ตัวเองแล้ว	ยังส่งผลไปถึงหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันให้มีความสงบสุขร่มเย็นไปด้วย

	 นับแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๖	เป็นต้นไป	ธาตขุนัธ์ท่านเริม่ทรดุเหน็ประจักษ์	การออกตรวจเหลือเพยีงวาระ

เดยีว	ส่วนมากมกัเป็นช่วงบ่ายทีว่่างจากแขก	แม้ปี	พ.ศ.	๒๕๓๐	ไปแล้ว	ธาตขุนัธ์ท่านจะดขีึน้กต็าม	แต่ความ

ทีม่ผู้ีคนประชาชนพระเณรหล่ังไหลมากราบนมสัการขอฟังธรรมจากท่านมากขึน้ผิดหผิูดตา	ความบอบช�า้

ย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ท่านจึงต้องการเวลาเยียวยาให้กับธาตุขันธ์มากขึ้น	 แม้กระน้ันก็ตาม 
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ความที่เคยกระท�ามาเป็นประจ�า	 ก็ท�าให้มีเวลาใดเวลาหน่ึงที่ท่านจะต้องออกเดินตรวจอย่างน้อยวันละ

ครั้งอยู่เสมอ

	 ไม่แต่เพียงเขตพระเท่าน้ัน	 แม้ฝ่ายที่พักอุบาสิกาก็เช่นกัน	 แต่ท่านมักจะไปยามที่มีผู้มาพักน้อย	 

เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของสถานที่พักอาศัย	ตลอดจนร้านอาหารส�าหรับกระรอกกระแต	เพราะสัตว์

พวกนี้จะกระจายกันอยู่ทั่วบริเวณวัดและอาศัยอาหารที่ทางวัดให้เป็นหลัก	เนื่องจากสัตว์พวกนี้จะไม่ยอม

ให้พวกอื่นมาหากินในถิ่นของตัว	จึงต้องตรวจดูในแต่ละร้านว่ามีอาหารเพียงพอหรือไม่

	 ประมาณบ่ายโมง	ท่านจึงเริ่มรับแขก	จะมีพักบ้างเพียงเล็กน้อยส�าหรับเวลาปัดกวาดลานวัดและ 

สรงน�้า	กับการปัดกวาดลานวัดนี้	ดูท่านจะไม่เคยเว้นเลยนับแต่เริ่มให้การศึกษาอบรมแก่บรรดาลูกศิษย์

เป็นต้นมา	ซ่ึงอยูร่ะหว่างบ่าย	๓-๔	โมง	ต่อใกล้ค�า่จึงงดรบั	แขกทีว่่าน้ีหมายถงึผู้มาจากจังหวัดอ่ืน	ส�าหรบั

ชาวอุดรฯ	เอง	ท่านถอืว่าเป็นเจ้าของบ้านและทราบความจ�าเป็นในการปฏบัิตเิพือ่ความอยูส่บายในองค์ท่าน 

ดีอยู่แล้ว	จึงอนุญาตให้พบได้ในช่วงจังหันเท่านั้น	เวลาอื่นนอกจากนี้ต้องมีความจ�าเป็นและรีบด่วนจริงๆ	

จึงจะเข้าพบท่านได้	เวลาประมาณ	๖	โมงเย็น	ท่านมักเข้าไปเดินจงกรมอยู่ในป่า	หรือไม่ก็ออกตรวจตาม

ทีพ่กัของพระเณรดงัได้กล่าวมาแล้ว	พอควรแก่กาลจึงขึน้กฏุแิละน่ังภาวนาต่อไปจนถงึ	๕	ทุม่	จึงเข้าจ�าวัด

	 นับแต่การล่วงลบัไปของหลวงปูบั่ว	วัดหนองแซง	อุดรฯ	ปี	๒๕๑๘	หลวงปู่ฝ้ัน	วัดป่าอุดมสมพร	สกลนคร	 

ปี	๒๕๒๐	ท่านอาจารย์สิงห์ทอง	วัดป่าแก้วชุมพล	สกลนคร	ปี	๒๕๒๓	ท่านอาจารย์จวน	วัดเจตยิาคริวิีหาร	 

(ภูทอก)	หนองคาย	ปี	๒๕๒๓	หลวงปู่อ่อน	วัดป่านิโครธาราม	อุดรฯ	ปี	๒๕๒๔	หลวงปู่ขาว	วัดถ�า้กลองเพล	 

อุดรฯ	ปี	๒๕๒๖	หลวงปู่ค�าด	ีวัดถ�า้ผาปู่	เลย	ปี	๒๕๒๗	และหลวงปูแ่หวน	วัดดอยแม่ป๋ัง	เชียงใหม่	ปี	๒๕๒๘	 

การล่วงลับไปของครบูาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานผู้ทรงคณุธรรมแต่ละท่านละองค์	นับเป็นการสูญเสียอันยิง่ใหญ่	 

ท�าให้ขาดการได้เหน็ได้ยนิได้ฟังอรรถธรรมจากองค์ท่าน	ผู้จะไต่เต้าข้ึนมาและทรงคณุธรรมเยีย่งท่านนับวัน 

หาได้ยาก	เพราะถกูกระแสของโลกพดัผันเสียจนแทบตัง้ตวัไม่ตดิ	และมมีากต่อมากทีล้่มเหลวไปเลยเพราะ

ต้านกระแสของโลกไม่ไหว	เมื่อเป็นเช่นนั้นครูบาอาจารย์องค์ใดที่ยังเหลืออยู่พอให้เป็นที่กราบไหว้ท�าบุญ

ท�าทานได้ด้วยความสนิทใจ	เป็นใจใครกอ็ยากมา	จึงมผู้ีมานมสัการท่านทีวั่ดป่าบ้านตาดมากข้ึน	เพือ่มาพบ 

กราบไหว้และฟังอรรถธรรมจากท่าน	แม้เพียงเล็กน้อยก็ชื่นอกชื่นใจและถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง	ดังนั้น	

ภาระการรับแขกจึงหนักขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งพระเณรและประชาชน

ธาตุขันธแ์ละภารกิจ

	 ระหว่างปี	๒๕๒๖–๒๕๒๙	กล่าวได้ว่าเป็นช่วงอาพาธของท่าน	โดยเริ่มแต่ต้นปี	๒๕๒๖	เป็นต้นมา	

ธาตขุนัธ์ท่านเริม่ทรดุ	โรคหวัใจคอยแต่จะก�าเรบิ	เบ่ืออาหาร	เวลาลุกขึน้มอีาการวิงเวียนหน้ามดื	เดนิซวนเซ 

จะล้ม	บางวันท่านจึงอดอาหาร	ที่อดติดต่อกันก็มี
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	 “…๒	วันมาน้ีไม่ทราบมนัวิงมนัเวียนอะไร	เดนิไปไหนกจ็ะไม่ได้	ล้มลุกคลุกคลาน	ลุกข้ึนยนืน่ังลงมนัจะ 

ล้มเดีย๋วน้ัน	หน้ามดืป๊ับทนัทต้ีองรบีน่ังเลย	ไม่รบีมนัจะล้มก่อน	ถ้าล้มแล้วมนัหนักมาก	เรารบีน่ังเสียมนัยงั 

ไม่หนัก	กลัวว่าเราจะรบีท�าไม่ทนัมนัน่ะซี	ความรูม้นัรูจิ้ตน่ะ	พอแยบ็มนัรูท้นัทเีลย	แต่ทน้ีีเรือ่งของจติเป็นเรือ่ง 

ของจิต	เรือ่งของธาตทุีจ่ะต้องปฏบัิตต่ิอกนัน่ีซิ	ถ้าไม่เรว็ทนัมนั	มนักเ็อาจรงิๆ	เช่นรบีน่ังไม่ทนัน้ีล้ม	มนัยิง่ 

หนักน่ัน	ทีไ่ม่บิณฑบาตน่ี	มนัเดนิไปไม่ไหวน้ี	โซซัดโซเซคอยแต่จะล้ม	ถ้าไม่แน่ใจไปมนักเ็อาจรงิๆ	เลยไม่ไป	 

ไปกเ็มือ่ขามนัก้าวไม่ออกแล้ว	ท้องจะก้าวไปท�าไมล่ะ	ไม่กนิ	น่ัน	ขาไม่ก้าวกอ็ย่าให้ท้องมนัก้าวซิ	อย่าให้ล้ิน	 

อย่าให้ปากมนัก้าวซิ	ไม่ให้มนักนิเสียกด็	ีนิสัยอย่างน้ีมนัเคยดดัสันดานเจ้าของมายงัมอียูน่ะ	ทกุวันน้ีกย็งัม	ี 

จะเป็นนิสัยอะไรกแ็ล้วแต่	แต่ก่อนมนัเป็นอย่างน้ันน่ี	ไม่ได้คยุ	เราท�าจรงิๆ	มนับณิฑบาตไม่ได้	ไม่ฉัน	น่ีผมเคย 

ปฏบิตัอิย่างน้ันมา	จนระลึกไม่ได้เลยว่าเราไปบณิฑบาตไม่ได้	แต่เราฉนัตรงไหนน่ี	โน่นน่ะ	หากไปไม่ได้	ไม่เอา	 

ไม่ฉัน	ถ้าไม่ได้มันจะไปของมันได้เอง	ฉันได้เองนะ	มันฝึกเจ้าของ…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๑๙๙)

	 แขกทีม่ารอพบท่านมมีาอยูเ่รือ่ยๆ	บางวันแม้มไีม่มากแต่กม็าไม่ค่อยขาด	ท�าให้ท่านต้องรบัแขกอยู่ 

เรือ่ยๆ	และโรคเจ็บเอวรนุแรงขึน้	ท่านถงึกบัต้องเอ่ยปากให้เขาทราบและได้หลบไปพกัผ่อนอยูท่ีวั่ดอ่ืนเป็น 

ระยะๆ

 “…น่ีเกีย่วกบัภาระภายนอกผมกล็ดลงมาก	เลยเตอืนประชาชนญาตโิยมทีจ่ะปฏบัิตอิย่างแต่ก่อนน้ัน 

มนัไม่สะดวกและเป็นไปไม่ได้	ถ้าเป็นอย่างทกุวันน้ี	เพยีงพดูค�าสองค�าเท่าน้ันกร็ูสึ้กแล้วเหน่ือยแล้ว	เราต้อง

ได้ขออภัยและแสดงเหตุผลให้ทราบว่า	การปฏิบัติต่อประชาชนญาติโยมในเวลาแต่ก่อนกับเวลานี้มีความ

ต่างกนั	เพราะธาตขุนัธ์เป็นเครือ่งบังคบัให้ต่างเรากบ็อก	การแนะน�าส่ังสอนจะให้เป็นเหมอืนแต่ก่อนเป็นไป 

ไม่ได้	พูดค�าสองค�าก็ไป	เพราะธาตุขันธ์นี้ไม่เห็นแก่ใคร	เมื่อขัดกับมันเมื่อไรมันก็แสดงผลไม่ดีขึ้นให้เห็น

	 ถ้าอยูโ่ดยล�าพงัเจ้าของ	กบัมาเกีย่วข้องกบัประชาชนพระเณรต่างกนันะ	อยูโ่ดยล�าพงัเจ้าของมนั 

พอดบิพอดอียูน้ั่น	ปฏบัิตต่ิอกนัได้สะดวก	เวลามาเกีย่วข้องกบัญาตกิบัโยมกบัพระกบัเณรเข้ามากๆ	เหมอืนกบั 

มารบัภาระ	มนักก็ดกถ่็วงลง	โรคทีเ่คยเป็นอยูแ่ล้วกแ็สดงข้ึนมา	ถ้ายงัฝืนมนัไปมนักย็ิง่เอาหนัก	หนักหลายหนัก	 

หนักหลายครัง้หลายหนทนไปได้ยงัไง	มนุษย์เรามนัตายได้	แน่ะ	จึงต้องมหีลบหลีกปลีกตวั	ผ่อนผันส้ันยาว 

ต่อกันพอให้สะดวกส�าหรับโรคนี้	จะได้อยู่ไปยืนนานกว่าปกติ	หรือยืนนานกว่าการหักโหมมัน…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๑๒๖)
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	 “…ผมก็ยิ่งอ่อนลงทุกวนัๆ	ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้ว	หลบหลกีปลกีตัวไปนีเ้พื่ออะไร	แต่ก่อนผม

ก็ไม่ได้หลบไม่ได้หลีก	แนะน�าสั่งสอนหมู่เพื่อนเต็มสติก�าลังความสามารถ	ทั้งประชาชนญาติโยมพระเณร 

มมีากเท่าไรกส็อนทุม่ลงไปๆ	ผลสุดท้ายธาตขัุนธ์กอ็ย่างทีว่่าน่ันแหละ	เครือ่งมอืๆ	ฟังซิ	ค่อยร่อยหรอลงไปๆ	 

อ่อนลงไปๆ	จนกระทั่งมันจะไปจริงๆ	ผมก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟัง…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๑๔๙)

	 แม้ท่านจะพยายามรกัษาตวัเองด้วยการหลบหลีกไปไหน	แต่ความทีโ่รคสุกงอมเตม็ทีจึ่งแสดงอาการ 

ขึ้นมา	ปลายปี	๒๕๒๗	ปรากฏว่าโรคหัวใจผสมกับโรคหอบที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนได้ก�าเริบอย่างรุนแรง	

ท�าให้ท่านต้องฝืนไม่ยอมนอนตดิต่อกนัถงึ	๓	คนื	เน่ืองจากโรคหอบน้ีมกัเกดิข้ึนในเวลากลางคนื	หากตกใจ 

หรอืก�าเรบิขึน้ขณะนอนหลับน้ันย่อมแก้ไขไม่ทนั	เดชะทีท่่านปรารภเรือ่งน้ีให้บรรดาลูกศษิย์ฟังหลังจากไม่ได้ 

นอนติดต่อกันมา	และหมอจีนที่ลูกศิษย์น�ามารักษาได้ถวายยาถูกกับโรค	โรคหอบที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

จึงสงบลงอย่างเด็ดขาดและไม่ปรากฏว่าได้แสดงอาการขึ้นอีกในภายหลัง

	 “…ความที่สงสารหมู่เพื่อน	 ไม่อยากจะพูดอะไรให้กระทบกระเทือนจิตใจ	 ผมก็เคยรักษาเต็มเม็ด

เต็มหน่วย	ดังคราวที่ผ่านมาแล้วนี้เกือบไปจริงๆ	ยังเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์	โรคหัวใจกับโรคอะไรที่มันหอบ

บวกกนัเข้า	ถงึกบัเจ้าของได้ก�าหนดเองโน่น	และถ้าหากว่ายาไม่ถกูน้ีกเ็ป็นจรงิๆ	นะ	ป่านน้ีไปแล้วไม่เหลือ	

เพราะได้คิดได้คาดมาแล้วไม่เคยผิด

	 น้ีเรือ่งธาตเุรือ่งขันธ์ของเจ้าของ	ทกุข์เกดิข้ึนในเจ้าของ	ในขันธ์เจ้าของ	ก�าหนดกนัอยู	่ต่อสู้กนัอยู่

หรือยับยั้งกันอยู่ท�าไมจะไม่รู้	สิ่งเหล่านี้มันหนักมันเบาขนาดไหน	เคยยับยั้งกัน	เคยรั้งกันเอาไว้	ก็เคยมา

นานแล้ว	บทเวลาหนักเข้าๆ	จะสู้กันไม่ไหว	นี่ก็ได้วิตกวิจารณ์เสียมากมาย	ไม่อยากจะพูดให้หมู่เพื่อนฟัง	

เกรงจะกระทบกระเทอืน	เพราะไม่มอีะไรเป็นผลเป็นประโยชน์เกดิข้ึนจากการพดูให้หมูเ่พือ่นฟังเลย	หากจะ 

แย้มบ้างก็เป็นบางองค์นิดหน่อยเท่าน้ัน	 นอกจากจะดูอากัปกิริยาหรืออาการที่เคล่ือนไหวไปมาเท่าน้ัน	 

หนักขนาดน้ันกไ็ด้เป็นแล้วกไ็ด้เหน็แล้ว	แต่ก่อนผมกไ็ม่เคยเป็น	โรคหวัใจกเ็คยเป็นมานาน	แม้ว่าจะเป็นโรค 

ที่ตายง่ายก็ตาม	แต่ก็พอท�าเนา	พอยับยั้งกันได้	พอโรคอะไรพูดไม่ถูก	เป็นขึ้นมาชัดๆ	อย่างที่เล่าให้ฟัง	

เหมือนกับโรคหอบ	 มันจะพาให้ชักให้สลบไปในขณะน้ัน	 ผมก็ยังไม่เคยเห็น	 โรคหัวใจผมน้ีได้ถึง	 ๙๙%	 

ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่า	๙๙%	ตั้งแต่คราวถ่ายท้องอยู่หนองผือ	ส่วนโรคหัวใจเพียง	๙๘	เท่านั้น	ยังไม่ถึง	 

๙๙	แต่คราวนี้ถึงเสียแล้ว	จึงอดไม่ได้ที่จะวิตกวิจารณ์กับเรา	ค�าว่าวิตกวิจารณ์กับเราก็คือกับหมู่กับคณะ

นั่นเองไม่ใช่อะไร	ขันธ์นี้เราใช้เพื่อหมู่เพื่อคณะ	ไม่ได้ใช้เพื่อเรา	จึงได้วิตกวิจารณ์	อ๋อ	ถ้าลงขนาดนี้แล้ว 

เราน้ีจะไม่เลย	๗	วัน	จะต้องไปแน่ๆ	เพราะรนุแรงข้ึนทกุวันๆ	รัง้กนัไว้ๆ	เมือ่เหลือก�าลังแล้วกจ็�าต้องปล่อย 

เท่านั้นเอง
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	 พระพทุธเจ้ากย็งันิพพานจะว่ายงัไง	เราเพยีงหนูตวัหน่ึงเท่าน้ัน	จะไปวิเศษวิโสเกนิพระพทุธเจ้ามา 

จากไหน	พอทีจ่ะค�า้โลกอยูไ่ด้ไม่ต้องตาย	โรคน้ีพอหอบเตม็ทีเ่หมอืนกบัว่าชักไปเลย	ชักไปๆ	ลมหายใจน้ีหายไป 

ข้างบนหมดเงียบ	เหลือแต่ความรู้	เวทนาดับหมด	เช่นเดียวกับที่ว่าถ่ายท้อง	๒๕	หน	อาเจียน	๒	หน 

นั่นเอง	เวทนาดับหมด	เหลือแต่ความรู้ล้วนๆ	เท่านั้น	ไม่มีอะไรปรากฏ	แข้งขาอวัยวะทุกส่วนเป็นเหมือน

ท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มคีวามรูสึ้กอะไร	เวทนาอะไรดบัหมด	เหลือแต่ความรูเ้ท่าน้ัน	น่ัน	๙๙%	อันน้ีกม็าเป็นแล้ว

	 ถ้าหากว่ายานี้ไม่ทันไม่ถูกกับยาหมอจีนนี้ต้องไปแน่ๆ	ไม่สงสัย	เพราะถึง	๙๙%	แล้ว	เนื่องจาก

โรคที่ว่าหอบนี่เข้าไปบวกกับโรคหัวใจ	พอขึ้นถึงขีดแล้ว	ลมหายใจนี้ดับเงียบไปเลย	แต่ความรู้ยังไม่หมด	

บงัคบัไว้ไม่ให้ออกไม่ให้ขึน้ไม่ให้ลงไปไหน	ให้รูอ้ยูก่บัรู	้บงัคบัไว้	ในขณะทีบ่งัคบัไว้น้ัน	ทกุขเวทนาหายหมด 

ไม่มอีะไรเหลือเลย	ร่างกายทกุส่วนเหมอืนท่อนไม้ท่อนฟืน	มสัีกแต่ว่ารู	้บงัคบักนัไว้น้ัน	ไม่นานนักลมหายใจ 

ค่อยแสดงขึ้นมานิดๆ	ทั้งที่มันหมดไปแล้วนะ	ถ้าธรรมดาก็ไปเลย	เพราะคนเราต้องตื่นเต้น	เวลาเป็นถึง

ขนาดน้ีแล้วต่ืนเต้น	หาสตสิตงัไม่ได้	ต้องปล่อยเลย	ความรูม้นักอ็อกไปขณะน้ันเลย	เจ้าของกไ็ม่รู	้แต่น้ีสาธุ 

ไม่ได้อวด	มนัรูน่ี้	อะไรๆ	หมดไปๆ	รูห้มด	แต่ความรูไ้ม่หมดน่ี	รูอ้ยูน้ี่กต้็องอาศยัน้ีบงัคบัไว้ไม่ให้ออก	บังคบัไว้ 

ภายในตวั	ไม่นานนักลมหายใจค่อยปรากฏขึน้มานิดๆ	บังคบักนัไว้ตรงน้ัน	ไม่คดิไม่ปรงุ	ปล่อยให้ค่อยแสดง 

ขึ้นมา

	 สักเดีย๋วเวทนาความอ่อนเพลียทัง้หลายกค่็อยปรากฏขึน้	พร้อมกนักบัลมหายใจค่อยแสดงข้ึนมา	น่ี

โรคหวัใจน้ีได้ปรากฏถงึ	๙๙%	เสียแล้ว	น่ีรัง้ไว้กเ็พือ่อะไร	กเ็พือ่หมูเ่พือ่คณะ	ล�าพงัผมเองไม่ได้เสียดายอะไร 

ผมไม่ได้คุย…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๑๕๐–๑๕๑)

	 ด้วยเหตทุีธ่าตขัุนธ์ท่านไม่เป็นปกตน้ีิเอง	และงานภายนอก	เช่น	ขดุสระ	สร้างกฏุ	ิและถมทีท่�าลาน 

จอดรถหน้าบรเิวณวัดมอียู	่ท่านเองด้วยความเป็นห่วงเกรงจะไม่เรยีบร้อย	กต้็องออกตรวจอยูเ่ป็นประจ�า	

การประชุมอบรมธรรมแก่พระเณรในช่วงระหว่างปี	๒๕๒๖–๒๕๒๙	เทียบกับที่แล้วๆ	มานับว่าลดลงมาก	

เฉพาะปี	๒๕๒๙	มีเพียง	๑๔	กัณฑ์เท่านั้น

	 ต้นปี	๒๕๓๐	ท่านเข้ารบัการรกัษาโรคหวัใจทีโ่รงพยาบาลศริริาช	และผ่าตดัต้อกระจกทีโ่รงพยาบาล

เอกชนแห่งหน่ึงในกรงุเทพฯ	จากน้ันมาแล้วโรคหวัใจแทบไม่ปรากฏอาการใดๆ	ออกมาอีกเลย	การเทศนา

ว่าการพระเณรปีนี้จึงมีมากขึ้นเป็น	๒๓	กัณฑ์ด้วยกัน

	 ทางคณะแพทย์ผู้ให้การรกัษาโรคตาแก่ท่านได้นิมนต์ให้ท่านมาตรวจอยูเ่ป็นระยะ	ท่านเองจึงต้องมา

พ�านักอยูใ่นกรงุเทพฯ	หลายครัง้หลายคราว	จากการทีท่่านมาพ�านักอยูใ่นกรงุเทพฯ	บ่อยครัง้น่ีเอง	บรรดา 

ลูกศษิย์เมือ่ทราบข่าวจึงชักชวนกนัไปท�าบุญและฟังธรรมจากท่านเป็นประจ�า	ก่อนหน้าน้ีเทปและหนังสอืธรรม 

ทีแ่จกเปล่าเป็นเวลานานตดิต่อกนัมาอย่างสม�า่เสมอทัง้ในและนอกประเทศ	ท�าให้ผู้ฟังผู้อ่านทีไ่ม่เคยพบเหน็ 
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ท่านกอ็ยากพบ	ผู้เคยพบเหน็แล้วกไ็ม่ถอยศรทัธาในการท�าบญุและขอฟังธรรมจากท่าน	จ�านวนผู้มาท�าบญุ

จึงทวีจ�านวนสูงข้ึนอย่างรวดเรว็	ทกุครัง้ทีท่่านลงไปพ�านักอยูใ่นกรงุเทพฯ	ตลอดจนตดิตามมาบ�าเพญ็ธรรม 

ด้วยภายหลังที่ท่านกลับวัดแล้ว

	 เพราะฉะน้ัน	ระหว่างปี	๒๕๓๑–๒๕๓๓	ศาลาทีเ่คยกว้างขวางใหญ่โตจึงกลับแคบไปถนัดกบัจ�านวน

คนที่มาวัดเพิ่มขึ้น	ทุกวันนี้จนแทบจะแยกไม่ออกว่าวันไหนเป็นวันหยุดไม่หยุด	เพราะคนมามากสม�่าเสมอ

ทุกวัน	ทั้งจากต่างถิ่นต่างแดนและในอุดรฯ	เอง	ความเข็ดขยาดต่อเรื่องดุของท่านซึ่งเคยร�่าลือมานาน	 

ดจูะไม่มใีครค�านึงถงึพอจะเป็นอุปสรรคไม่ให้มาพบท่านอีกต่อไปแล้ว	เพราะต่างทราบกนัดว่ีาท่านกระท�าไป

ด้วยความเมตตาเป็นพืน้	และอยูใ่นกรอบแห่งเหตผุลอรรถธรรม	การแสดงธรรมของท่านจะมขีึน้ภายหลัง 

จังหนัเป็นประจ�าทกุวันไม่เคยขาด	ส่วนเวลาอ่ืนๆ	ข้ึนอยูก่บัจ�านวนคนมามากน้อยเพยีงไร	หากเป็นคณะใหญ่ 

ท่านจะลงมาแสดงที่ศาลา	ถ้าเป็นคณะเล็กๆ	ไม่เกิน	๑๐–๑๕	คน	ท่านจะรับที่กุฏิของท่าน

	 “…เมือ่วานน้ีหลังเจ็บระบมไปหมดเลยเพราะรบัแขกทัง้วัน	พอตกตอนเยน็มาพดูอะไรอีกไม่ได้แล้ว	

เหนื่อย	เพราะคนมาทั้งแผ่นดินแล้วเราคนเดียวรับแขกมันหวาดไหวได้ยังไง	พระก็มาจากคน	คนเจ็บได้ 

พระเจ็บได้	คนตายได้	พระตายได้	เมือ่เป็นเช่นน้ันคนพกัเครือ่งได้	พระกพ็กัเครือ่งได้ซิ	ไม่งัน้ตายได้จรงิๆ	

วันหน่ึงๆ	แขกคนไม่ใช่เล่นๆ	นะ	ออกมาข้างนอกน้ีไม่ได้นะ	โผล่ออกมาน้ีเขาเหน็เข้าเป็นรมุเลยๆ	เลยต้องอยู่ 

แต่ในกุฏิเหมือนกับผู้ต้องหา	เขาไม่ได้คิดเรื่องของเรา	นี่ซิที่มันหนักมาก

	 ตัง้แต่มาจากกรงุเทพฯ	แล้วไม่มว่ีางเลย	แขกมาทัง้วันๆ	เดนิหยอ็กๆ	แหยก็ๆ	ไปไหนกไ็ม่ได้	รมุเอา 

เหมือนแม่ต่อแม่แตนแม่ผึ้ง	 พึ่บๆ	 แล้วพูดกับคนนั้นบ้างพูดกับคนนี้บ้าง…ตาย	 ต้องรวมแล้วพูดทีเดียวๆ	 

ไม่งัน้ก�าลังไม่พอทีจ่ะท�าประโยชน์ให้โลกได้	แม้แต่เดนิบณิฑบาตกเ็หมอืนกนั	เรากภ็าวนาท�าหน้าทีข่องเราไป	 

เขากไ็ม่รูเ้รือ่งของเราน่ี	สองฟากทางน่ังรอเตม็ไปหมดแล้ว	ใครมากห็ลวงปู่	ใครมากห็ลวงตา	เราสู้ไม่ไหว 

ก็ต้องเฉยเสีย	บางวันเหนือ่ยมากๆ	นีน้อนไม่หลับ	ไม่ได้เหมือนแต่ก่อน	แต่ก่อนพอเวลาเหนือ่ยแล้วล้มตูม

ลงไปถกูหมอนไม่ถกูหมอน	หลับไปแล้วครอกๆ	เดีย๋วน้ีไม่นะ	เวลาเหน่ือยมนัระบมไปหมดทัง้ร่าง	กร็บัแขก 

ทัง้วัน	ลมกใ็ช้น่ี	กน่ั็งทัง้วันๆ	พอล้มนอนไม่ยอมหลับ	เป็นอย่างน้ันนะ	แล้ววันหลังมาขึน้เวทอีีก	ยงัไม่ขึน้เวท ี

ก็ต่อยเรื่อยมาเลยว่าไง	ต่อยดะไปตามถนนหนทางที่ไหนๆ	ก็ต่อยเรื่อย	ท�าไมมันจะไปทนไหวมนุษย์เรา

	 เรื่องหัวใจเราก็เห็นใจ	 ในขณะเดียวกันหัวใจทั้งหลายก็มารวมอยู่ที่น่ี	 ที่น่ีก็ท�าประโยชน์เพื่อโลก	 

ถ้าหัวใจน้ีพังเสียเป็นยังไงก็ต้องคิดบ้างผู้มาทั้งหลาย	 ที่ว่าเจตนาดีมีความเคารพเล่ือมใสในพระพุทธ	 

พระธรรม	พระสงฆ์	ในครูบาอาจารย์เพียงเท่านั้น	น�้าหนักยังไม่พอ	ผู้ที่ท�าประโยชน์ให้โลกไม่มีน�้าใจท�าได ้

ยงัไงกต้็องคดิบ้างซี	เวลาเหน่ือยหนักเข้าๆ	มนักท็รดุลงๆ	เพราะฉะน้ันจึงต้องให้มเีวลาพกั	เช่น	อย่างแขกมาน้ี 

กเ็หมอืนกนั	ให้รอไว้ก่อนๆ	พอเวลาสมควรแล้วให้เข้าพร้อมกนัๆ	ถ้าจะปล่อยให้มาแล้วเข้าๆ	น้ี	ทัง้วันไม่ได้ 

หยดุเลยนะ	ตัง้แต่ตืน่นอนโน่น	เมือ่เช้าก�าลังเตรยีมไปบิณฑบาตกม็าแล้ว	ปุบปับๆ	มาเลย	มากห็ลวงตาหลวงพ่อ 

เรื่อยไปเลย	จะไม่ให้หนักได้ยังไง
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 เรากเ็หน็ใจเรือ่งเหน็ใจ	เพราะทกุส่ิงทกุอย่างทีเ่ราท�าน่ีท�าด้วยความสงสารล้วนๆ	เราพดูได้เตม็ปาก

ออกมาจากเต็มหวัใจเรา	ว่าเรามแีต่หวัใจของโลกเท่าน้ันทีเ่กีย่วพนักนัอยู	่สงสารหวัใจแต่ละดวงๆ	ไม่ว่าจะ

รับแขกรับคน	จะท�าประโยชน์ที่ไหนๆ	เราท�าเพื่อหัวใจคน	ไม่ได้สนใจกับเรื่องโลกามิสใดๆ	ยิ่งกว่าหัวใจคน	 

เพราะฉะน้ันเราจึงทน	นอกจากทนไม่ไหวกบ็อก	บอกกบ็อกในฐานะลูกศษิย์กบัอาจารย์	ไม่ได้บอกในฐานะ

เป็นอริข้าศึกศัตรูต่อกันและกัน	ดุก็ดุในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์	อยู่ในขอบเขตแห่งอรรถแห่งธรรมแห่ง

ความเมตตาสงสาร	ไม่นอกเหนือไปจากนั้น	เวลาหนักมากจริงๆ	เราก็บอกอย่างที่บอกนั่นแหละ	พอดุก็ดุ	 

บทเวลาพอเป็นไปได้ไม่ต้องบอกเพราะเราเคยปฏิบัติต่อโลกมานานแล้ว	 น่ีก็เคยพูดเสมอว่าเหมือนจะ	

๔๐	ปีแล้วที่เกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์	แยกออกไปก็พระเณรประชาชน	ตั้งแต่หลวงปู่มั่นมรณภาพไปเมื่อ

ปี	๒๔๙๒…”

(อบรมฆราวาส	๓๐	เมษายน	๒๕๓๓)

บ�าเพ็ญสาธารณกุศล

	 สืบเน่ืองมาจากการเจ็บป่วยและได้รับการเยียวยารักษาจากโรงพยาบาลน้ีเอง	 ท�าให้ท่านได้เห็น

สภาพของคนไข้ทีต่่างรอคอยความหวังจากหมอ	ว่าเป็นสภาพทีน่่าสงสารมาก	องค์ท่านเองมโีอกาสดทีีไ่ด้ 

รบัการรกัษาจากโรงพยาบาลทีม่เีครือ่งมอืทนัสมยั	หมอเองกม็คีวามสามารถ	จึงรกัษาท่านให้ทเุลาจากโรค 

ทีเ่ป็นมานานแล้วได้	ดงัน้ันพอกลับมาถงึอุดรฯ	แล้ว	ท่านจึงเริม่ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาล 

ระดบัอ�าเภอทนัท	ีด้วยการบรจิาคเครือ่งมอืเครือ่งใช้ทางการแพทย์	อาทเิช่น	เครือ่งเอกซ์เรย์	อุลตราซาวด์	 

เครือ่งตรวจคล่ืนหวัใจ	เตยีง	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์	เครือ่งปรบัอากาศ	เป็นต้น	ทัง้น้ีแล้วแต่โรงพยาบาลน้ัน 

มีความจ�าเป็นตอ้งการเครือ่งมือชนดิไหน	หลงัจากไปตรวจดดูว้ยองค์ทา่นเองแล้ว	ทา่นแทบจะไมข่ดัข้อง

แม้รายการเดียว	ท่านกล่าวว่าคนไข้ก็คือคนจนตรอกจนมุม	เมื่อวิ่งมาหาหมอ	หากหมอไม่มีเครื่องมือที่ดี 

กก้็าวไม่ออกรกัษาให้ไม่ได้	และสภาพคนชนบทเป็นคนยากจนเสียส่วนมาก	การบ�าบัดรกัษาถ้าพอเป็นไปได้ 

กค็วรให้รกัษาใกล้บ้าน	จะได้ไม่ต้องส้ินเปลืองเงนิทองมากในการเดนิทาง	ตลอดสถานทีพ่กัอาศยั	การกนิอยู่ 

หลับนอน

	 หากวันไหนว่างจากแขกทีไ่ด้นัดหมายไว้ล่วงหน้า	ท่านมกัออกตรวจตามโรงพยาบาลต่างๆ	อยูเ่ป็นประจ�า	 

ไม่เฉพาะแต่จังหวัดอุดรฯ	เท่าน้ัน	แม้จังหวัดใกล้เคยีง	เช่น	สกลนคร	หนองคาย	ความเมตตาของท่านกแ็ผ่ไปถงึ	 

และนับวันจะขยายขอบเขตออกไปเรือ่ยๆ	นอกจากน้ีท่านยงัให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรยีน	สถานสงเคราะห์

เดก็ก�าพร้า	และบรรดาวัดป่าต่างๆ	อยูเ่ป็นประจ�า	ภารกจิต่างๆ	ของท่านในวันหน่ึงๆ	จึงมมีากแทบจะหาเวลา 

ว่างไม่ได้	ท่านกล่าวว่า	พอตืน่ขึน้ส่ิงแรกทีค่ดิค�านึงถงึก่อนอ่ืนกค็อืเรือ่งการช่วยโลก	ไม่มแีม้แต่น้อยทีจ่ะคดิถงึ 

เรือ่งตวัเอง	พระช่วยโลกไม่ได้	ใครเล่าจะช่วยได้	ดงัน้ัน	วัตถปัุจจัยไทยทานมากน้อยหากพอเพยีงกบัพระเณร 
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และความจ�าเป็นในวัดแล้ว	ท่านจะหมนุออกช่วยโลกอยูเ่รือ่ยมา	ไม่มส่ีวนทีส่ั่งสมไว้เพือ่วัดของท่านแม้น้อยนิด	 

หากจะกล่าวว่าวัดเป็นเหมือนท�านบน�้าอันกว้างใหญ่	 พร้อมเสมอที่จะให้บุคคลได้อาบดื่มใช้สอยและเพื่อ

กจิการประโยชน์อ่ืนใดได้ทกุขณะกไ็ม่ผิด	กบัสถานทีบ่างแห่งทีท่่านให้ความช่วยเหลือ	ท่านกล่าวให้เขาฟังว่า 

เงินจริงๆ	น่ะไม่มี	แต่น�้าใจนี่ไม่เคยจน	มันหากค่อยเป็นค่อยไปเองแหละ

	 แม้ภารกิจของท่านในการช่วยโลกจะเพิ่มขึ้นมากมาย	 แต่การอบรมธรรมแก่พระเณรในปกครอง 

ท่านกม็ไิด้ละเลย	เป็นแต่เว้นช่วงห่างออกไปตามความจ�าเป็นทีเ่กดิขึน้	พระเณรจึงต้องอาศยัฟังจากเทปบ้าง	 

อ่านหนังสือบ้างในช่วงว่างดงักล่าว	การเทศน์แม้จะห่างและสถานทีอ่ยูอ่อกจะคบัแคบ	แต่พระและเณรทกุรปู 

ดูจะไม่ถือเป็นอุปสรรค	ขอเพียงได้พึ่งใจอยู่ใต้ร่มเงาบุญของท่านก็ถือว่าเป็นความอบอุ่นอย่างที่สุดแล้ว

	 ท่านมีเมตตาที่จะเทศน์สอนพระเณรและฆราวาส	ส่วนใหญ่จะเป็นเทศน์ที่วัดป่าบ้านตาด	จังหวัด

อุดรธานี	ถ้ามผู้ีนิมนต์ท่านไปเทศน์ข้างนอก	ท่านจะพจิารณาดเูหตผุลก่อนทีจ่ะรบันิมนต์	ส่วนเรือ่งถ่ายภาพ 

ของท่านก็เช่นเดียวกัน	ควรกราบเรียนขออนุญาตท่านก่อน	ทั้งสองเรื่องนี้ท่านได้เทศน์ไว้ดังนี้

การนิมนตท์า่นไปเทศน์

	 “…เราอยู	่เราเป็นอยูท่กุวันน้ี	เราตะเกยีกตะกายทกุวันน้ี	เพือ่หวัใจโลกน้ันแหละ	เราหวังทีสุ่ดเรือ่ง

หวัใจ	เราไม่ได้หวังวัตถเุงนิทองข้าวของเหล่าน้ี	เพราะไม่ใช่ศาสนเงนิ	น่ีศาสนธรรมต่างหาก	หรอืศาสนธรรม 

แท้ๆ	ไม่ใช่ศาสนเงนิ	ไม่เหน็แก่ความโลภ	ไม่เหน็แก่สิง่น้ันส่ิงน้ี	ยิง่กว่าหวัใจคน	ล�าบากล�าบนขนาดไหนเรากไ็ป 

ถ้าเป็นเรือ่งหวัใจคนแล้ว	ถ้าเป็นเรือ่งจะเอาอะไรมาหลอกเรา	อย่ามาหลอก	เช่น	ขอนิมนต์หลวงตาบัวไปเทศน์ 

ที่นั่นจะให้เงินหนึ่งล้านบาท	หลวงตาบัวจะตอบว่าไม่ไป	ขี้เกียจ…ทันทีเลย	ก็เราไม่ได้บวชมาหาเงินล้านนี่		

เราบวชมาหาธรรม	หาหัวใจเรา	หาหัวใจโลกต่างหาก	ไม่ได้บวชมาหาเงินหาทองกองทรัพย์สินใดๆ	ทั้งสิ้น		

ส่วนปัจจัยเครื่องอาศัยของสมณะนั้น	ในวงนักบวชยอมรับกันทั่วสังฆมณฑล	เราไม่ปฏิเสธ

	 เรายนิดเีสมอการแนะน�าส่ังสอนคนด้วยอรรถด้วยธรรม	ไม่ว่าคนมคีนจนคนโง่คนฉลาด	ถ้ามาด้วย 

อรรถด้วยธรรมแล้วมาเถอะๆ	ว่าอย่างนี้เลย	เราน่ะ	ถ้ามาแบบอวดก้าม	อย่ามาๆ	วัดนี้ไม่ใช่วัดก้าม	วัดนี้ 

ไม่มีก้าม	เราบอกอย่างนี้เลย	และไม่ยินดีต้อนรับ	สนทนาให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าด้วย…”

(ศาสนธรรมปลุกคนให้ตื่น	หน้า	๔๖๙–๔๗๐)
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การขอถ่ายภาพ

	 “…อีกประการหน่ึง	ทีไ่ด้เคยพดูกนัอยูเ่สมอเรือ่งถ่ายรปู	อย่างไรกม็นัไม่ใช่ควาย	คนทัง้คน	ยิง่เป็นพระ 

ทั้งองค์	 ครูบาอาจารย์ทั้งองค์	 ควรจะปรึกษาปรารภกันให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน	 เมื่อเหตุผลลงกันแล้ว	 

ถ่ายเท่าไรกไ็ด้เราไม่ว่า	เราไม่ห่วง	ถ้าขดัแย้งต่ออรรถต่อธรรมต่อเหตตุ่อผล	ไม่ใช่ทางของชาวพทุธเรา	อย่าได้ 

พากนัฝืน	อย่าได้พากนัท�า	น่ีเราเคยพดูหลายหนแล้ว	พดูกนัถงึเรือ่งถ่ายรปู	แสดงเหตผุลให้ทราบและเป็น

ทีย่อมรบัแล้ว	อยู่ๆ 	กถ่็ายพึบ่ออกมาเลย	มนัอย่างไรถงึเป็นอย่างน้ัน	ชาวพทุธเราให้พากนัฟังเหตฟัุงผล…”

(ศาสนธรรมปลุกคนให้ตื่น	หน้า	๔๖๙)

เรื่องทีอ่บรมสัง่สอน

	 ไม่เพียงแต่อบรมส่ังสอนพระเณรในพระธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างละเอียดพิสดารเท่าน้ัน	 

ท่านอาจารย์ยังสอนการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมแก่อรรถแก่ธรรมให้กับบรรดาศิษย์	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่กบัพระเณรของวัดป่าบ้านตาด	อย่างไม่เหน็แก่เหน็ดเหน่ือย	ดจุดงับดิามารดาอบรมส่ังสอนบตุร

ของตน	ซึ่งมีทั้งสั่งสอนทั้งว่ากล่าวตักเตือนเพื่อดัดนิสัยให้ลูกเป็นคนดี

	 “…ผมน่ะแก่ลงไปทกุวันๆ	แนะน�าส่ังสอนหมูเ่พือ่นน้ีเหน่ือย	แม้แต่ขณะน้ีผมกเ็หน่ือยแต่ทนเอา	แนะน�า 

ส่ังสอนหมู่เพื่อนน้ีด้วยก�าลังใจจริงๆ	 ด้วยก�าลังเมตตาสงสารจริงๆ	 ไม่ได้ด้วยการเสกสรรปั้นยอข้ึนมา	

เพราะฉะนั้นจึงพูดตรงๆ	 เลยว่า	 การเทศน์จึงเผ็ดร้อน	 เผ็ดร้อนเพราะอะไร	 เพราะพลังของจิตนั่นเอง	 

พลังของความเมตตาสงสาร	จะว่าพลังของธรรมจะผิดไปไหนวะ	เราปฏิบัติธรรมเราพูดธรรม	ไม่ว่าพลัง

ของธรรมจะว่าอะไร	เราไม่ได้หากเิลสมาพดูน่ีนะ	เราไม่ได้เอากเิลสมาเป็นมรรคผลนิพพาน	แล้วจะเป็นพลัง 

ของกิเลสได้ยังไง	ให้ท่านทั้งหลายน�าไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลเกิดประโยชน์

	 มากขนาดไหนผมยังอตุส่าห์รับ	แล้วหน้าใหม่มาเรื่อยๆ	มาให้ดูนะ	ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติ	

อย่ามาเหลวๆ	ไหลๆ	เก้งๆ	ก้างๆ	ขวางหขูวางตา	ขวางตวัเองแล้วกข็วางคนอ่ืน	ขวางพระขวางเณรซ่ึงเป็น 

หมู่เพื่อนเดียวกัน	 ขวางครูขวางอาจารย์	 ส�าหรับผู้มีตา	ถ้าสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันขวางทั้งนั้น	 จึงอย่าให้ขวาง	 

เมือ่ไม่ขวางเราแล้วจะไม่ขวางใคร	เมือ่ไม่ขวางธรรมแล้วจะไม่ขวางใคร	ดทีัง้น้ัน	ผู้หาความดแีล้วไม่ขวาง…”

(ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม	หน้า	๒๕๑–๒๕๒)
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	 “…นี่ก็เหนื่อยทุกวันๆ	เหนื่อยลงทุกวัน	สอนหมู่สอนเพื่อนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วย	สอนเต็มอรรถ

เตม็ธรรม	เตม็ภมูคิวามสามารถของตนทีม่มีากน้อยเพยีงไร	ไม่ได้ปิดบังล้ีลับ	ขอให้หมูเ่พือ่นได้เหน็ใจน�าไป 

ประพฤติปฏิบัติ	อย่ามาเก้งๆ	ก้างๆ	กีดๆ	ขวางๆ	ขวางทั้งตนและผู้อื่นอยู่นี้	มันไม่เกิดประโยชน์อะไร	 

สิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในโลกดินแดน	ไม่เห็นเป็นของประเสริฐ	นอกจากธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐ…”

(ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม	หน้า	๓๓๖)

	 เรื่องที่ท่านอบรมสั่งสอนพระเณรของวัดป่าบ้านตาดนั้นมีมากมาย	ได้คัดมาเพียงบางเรื่องดังนี้

การเดินบิณฑบาต

	 “…บณิฑบาตทัง้ทีย่งัหนุ่มๆ	หวัเท่าก�าป้ันจะแขง็แรงขนาดไหน	ยงัเดนิด้อมๆ	เหมอืนคนอายตุัง้	๙๐	ปี 

นั่น…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๒๕๐)

	 “…เดินบิณฑบาตให้มีสติ	ให้มีความเพียรไปตลอดสาย	เคยพิจารณาอะไรให้ถือนั้นเป็นกิจเป็นการ

งานของตน	ท่านจึงเรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัตร	ค�าว่าวัตรก็คือเครื่องแก้กิเลสถอดถอนกิเลสนั่นแล…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๑๐๖)

การท�าความเพียรอยา่งจริงจัง

 	 “…น่ีเหน็ท�าความเพยีรกม็แีต่กริยิาๆ	อาการ		ใจไม่ทราบไปไหน		หาความจดจ่อต่อเน่ืองด้วยความมสีต ิ

สตังไม่ได้	แล้วทางจงกรมเป็นยังไงทุกวันนี้	มันไม่ใช่เป็นดงเสือไปหมดแล้วเหรอ	มาอยู่นี้มาอยู่กันอะไร	 

นั่งสมาธิมันได้ถึง	๕	นาทีไหมนี่	เดินจงกรมได้พอ	๓๐	นาทีไหม	ผมอกจะแตกแล้วนะอยู่กับหมู่กับเพื่อน	 

หนักมากทเีดียว		มองดแูพล็บๆๆ	มนัหากขวางตาขวางหอูยูน่ั่นแหละ	มนัท�าไมถงึขวาง	เรารบัหมูเ่พือ่นไว้ด้วย

ความเมตตาสงสาร	และแนะน�าส่ังสอนด้วยความเมตตาแท้ๆ	เหตใุดมนัจึงขวางหขูวางตา	พจิารณาบ้างซิ 

หมูเ่พือ่น	มนัขวางธรรมมนักข็วางตาซิ	เราคดิเป็นธรรมแท้ๆ	กบัหมูก่บัเพือ่น	ดดู้วยความเป็นธรรม	บกพร่อง 

ตรงไหนๆ	มันมีแต่เรื่องกีดเรื่องขวาง	ความบกพร่องทั้งนั้น	มันจะไม่ขวางยังไง…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๔)
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การฝึกทรมานตัวเอง

	 “…การฝึกการทรมานตวัเองน้ัน	คอืการฝึกคอืการดดัสันดานกเิลส	เราอย่าเข้าใจว่าเราดดัสันดานเรา	 

เราทรมานตวัเรา	ถ้าเราว่าเราดดัสันดานเรา	เราทรมานเราแล้ว	จะก้าวไม่ออกจะท�าไม่ลงฝึกไม่ได้นะ	กเิลสมนั 

อยู่กับเรา	เวลากิเลสมันดัดสันดานเรา	เราท�าไมไม่คิดบ้างว่าเวลานี้กิเลสดัดสันดาน	ความโลภดัดสันดาน	

ความโกรธดัดสันดาน	ราคะตัณหาดัดสันดาน	ความรักความชังดัดสันดาน	มันดัดสันดานอยู่ตลอดเวลา

ภายในจิตใจน้ี	เราไม่ทราบบ้างหรอืว่าน้ีคอืกเิลส	แต่เวลาเราจะดดัสันดานมนับ้าง	เราจะทรมานมนัลงไปให้ 

ถงึขัน้หายพยศ	ปรากฏธรรมคอืความสงบเยน็ใจขึน้ภายในจิตใจของเรา	ท�าไมจึงอิดหนาระอาใจ	ว่าเป็นทกุข์ 

หรือกลัวจะเป็นทุกข์	นี่มันก็ไม่ทันกลมายาของกิเลสโดยไม่ต้องสงสัยแหละ	ไม่ทัน

	 ทกุข์กย็อมทกุข์	ถงึเวลาจะทกุข์เพราะการต่อสู้	เช่นเดยีวกบัเขาต่อยกนับนเวท	ีนักมวยบนเวทไีม่ได้ 

ค�านึงถงึความเจ็บปวดแสบร้อนประการใด	มแีต่หวังจะให้ได้ชัยชนะเท่าน้ัน	น่ีกเ็หมอืนกนั	เราหวังจะได้ชัยชนะ 

จากการต่อสู้กบักเิลส	เพราะเราเคยแพ้มนัมานานแสนนานแล้ว	ระยะน้ีเป็นกาลเป็นเวลาทีเ่หมาะสมอย่างยิง่ 

แล้วทีเ่ราจะเอาชยัชนะจากการต่อสูก้บักเิลส	เราจะไปค�านึงถงึความล�าบากล�าบนน้ีเป็นอันว่าแพ้ตัง้แต่ยงั

ไม่ขึ้นเวทีเลย	ให้พากันจ�าเอาไว้

	 ครบูาอาจารย์องค์ใดทีท่่านด�าเนินมาเป็นสรณะของพวกเราในวงปัจจุบนัน้ี	กไ็ด้เคยศกึษากบัท่านมา 

พอประมาณ	องค์ใดกเ็ดนตายกนัทัง้น้ัน	ฟังแล้วลืมไม่ลงเพราะเป็นอุบายทีเ่ดด็ๆ	เผ็ดๆ	ร้อนๆ	ทีท่่านน�ามาใช้	 

กเิลสไม่ตายท่านกต็าย	น่ัน	ฟังซิ	แต่สุดท้ายกเิลสตายท่านยงั	ครองวิมตุตธิรรมวิมตุตจิิตภายในจิตใจ	เพราะ 

ความผาดโผนโจนทะยานกบักเิลส	ท่านไม่มคีวามท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลเหมอืนเราๆ	ท่านๆ	ทีเ่ป็นอยู่ 

เวลานี้	ให้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าเราอยากชนะ

	 กิเลสน่ีถ้าเราเข้มแข็งมันจะอ่อนตัวลง	 พอเราอ่อนมันจะเข้มแข็งขึ้นทันที	 มันอยู่ในฉากเดียวกัน	 

จิตดวงเดียวกันน้ันแล	 มันเหมือนกับเก้าอ้ีตัวเดียวน่ันละ	 กิเลสน่ังเราก็ไม่ได้น่ัง	 เราน่ังกิเลสก็ไม่ได้น่ัง	 

ผลัดกันขึ้นผลัดกันลงอยู่นั้นละ	กิเลสอยู่บนเก้าอี้อันเดียวกันนั่นละ	นี่กิเลสอยู่บนหัวใจของเรา	เหมือนกับ

คนที่นั่งบนเก้าอี้นั่นแหละ	ถ้าคนหนึ่งจะนั่งคนหนึ่งก็ต้องลง	เอากิเลสก็ต้องให้เป็นอย่างนั้น	เอาให้กิเลสมี

แต่ลง	อย่าให้มันได้ขึ้น	สู้กันอย่างนั้น…”

(ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม	หน้า	๓๓๖–๓๓๗)
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เรียนแลว้ตอ้งน�ามาปฏิบัติ

	 “…เรียนไปท�าไม	เรียนไม่สงัเกต	เรียนไม่พิจารณา	เรียนไม่น�ามาเป็นคติเครื่องพร�่าสอนตน	จะเกิด

ประโยชน์อะไร	เพราะการเรียนการจดจ�าเปล่าๆ	นั้น	ถ้าไม่น�ามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนน่ะ…”

(ศาสนธรรมปลุกคนให้ตื่น	หน้า	๔๖๓)

	 “…เราเป็นมนุษย์ผู้ฉลาดและเป็นชาวพุทธต้องดูตัวของตัวเสมอเพื่อรู้จุดบกพร่อง	 จะได้แก้ไข

ดัดแปลงให้ดี	ไม่อย่างนั้นไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรนะ	ศาสนากระเทือนโลกมาได้	๒,๕๐๐	กว่าปีนี้	ส�าหรับ

พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรา	ศาสนาพุทธกับเราชาวพุทธได้กระเทือนใจของเราบ้างไหม	เป็นอย่างไร	

มีแต่	สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม	สวดกันไปเปล่าๆ	ไม่ได้สนใจอรรถสนใจธรรม	ไม่ได้สนใจประพฤติปฏิบัติ	

ธรรมน้ันจะปรากฏได้อย่างไร	กม็แีต่ลมปากน่ะซิ	ศาสนากม็แีต่ต�ารา	เขยีนไว้ในต�าราเตม็ไปหมด	แต่ศาสนา 

ทีแ่ท้จรงิซ่ึงจะปรากฏข้ึนในใจไม่ม	ีมแีต่กเิลสเตม็หวัใจ	บรรจุอยูเ่ตม็หวัใจมแีต่กเิลส	ไม่ได้มธีรรมบรรจุบ้างเลย	 

เกดิประโยชน์อะไร	เอาไปพจิารณาด	ูถ้าอยากทราบข้อเทจ็จรงิของศาสนา	และ	สวากขาตธรรม	ประจักษ์

ใจ…”

(ศาสนธรรมปลุกคนให้ตื่น	หน้า	๔๖๔)

อยา่วา่ผูอ้ื่น จงดูตัวเอง 

	 “…ไปไหนก็มีแต่กิเลสมันขวางหน้าๆ	เสีย	ไปวัดนั้นว่าเป็นอย่างนั้น	ไปวัดนี้ว่าเป็นอย่างนี้	ไปดูพระ 

องค์นั้นเป็นอย่างนั้น	พระองค์นี้เป็นอย่างนี้	ตัวเองเป็นอย่างไร	ไม่ดู	ไม่คิดบ้างเลย	มันได้ประโยชน์อะไร	

ไปหาดูแต่นอกๆ	ไม่สนใจดูตัวเอง	เท้าสะดุดรากไม้หัวตออยู่ตลอดเวลา	จนล้มลุกคลุกคลาน	ไม่ดูที่สะดุด	

ดแูต่ต้นไม้ภเูขา	ดนิฟ้าอากาศโน่น	อวกาศโน่น	แต่หวัตอทีจ่ะให้โดนสะดดุหวัแม่เท้าอยูไ่ม่สนใจด	ูความผิด 

มันอยู่กับเจ้าของ	ไม่ได้อยู่ที่รากไม้หัวตอ	จึงควรดูเจ้าของมากกว่าดูสิ่งอื่นใด…”

(ศาสนธรรมปลุกคนให้ตื่น	หน้า	๔๖๔)

การไปการมาของพระเณร

  “…การไปการมารูสึ้กว่ายุง่มากวัดป่าบ้านตาดเวลาน้ี	ไม่ทราบว่าองค์ไหนเข้าองค์ไหนออก	หลัง่ไหล 

กันไปหลั่งไหลกันมา	วันนี้ส่งองค์นี้	วันหน้าส่งองค์นั้น	วันนี้ส่งองค์นั้นส่งองค์นี้	ยุ่งไปหมด	เลยคอยมาส่ง 
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มาเสียกนั	มนัเป็นยงัไงกรรมฐานเราถงึเป็นอย่างน้ัน	ส่งไปโน้นแล้วส่งไปน้ี	แข้งขาไม่มเีหรอ	มแีข้งขาเฉพาะ 

พระพุทธเจ้าและพระสาวกครั้งพุทธกาลเท่าน้ันหรือ	 ทุกวันน้ีพระกรรมฐานเราเป็นพระขาด้วนไปหมด 

แล้วเหรอ		มนัถงึได้ตามส่งตามเสียกนัยุง่เอานักหนา	เพือ่ความสะดวกสบายไปในทางแข้งขายิง่กว่าเพือ่ธรรม 

ทั้งหลายอย่างนั้นหรือ

	 น่ีมนักลายเป็นพระกรรมฐานขนุนางไปแล้วนะ	จึงได้ท�าให้ยุง่เหยงิวุ่นวายต่อวัดต่อวาและต่อประชาชน 

ผู้คอยรอคอยรบัส่งเสีย	มนัได้เรือ่งอะไร	เรือ่งเหล่าน้ีมนัน่าสลดสังเวชทัง้น้ันแหละ	ส�าหรบัพระพทุธเจ้าและ 

พระสาวกตลอดครอูาจารย์ทีส่มบุกสมบันมาแทบล้มแทบตาย	ก่อนจะได้ธรรมมาสอนพระกรรมฐานขนุนาง

แข้งขากุดด้วนน่ะ	มามากไปมากเท่าไรยิ่งสร้างปัญหาไม่เข้าเรื่องมากขึ้นทุกวันเวลา

	 จิตจะสงบเพียงนิดหนึ่งก็ไม่มี	ภาวนาอะไรมันถึงไม่สงบ	ตั้งหน้าตั้งตาท�าอยู่ทุกวัน	งานอันนี้ท�าอยู ่

ทกุวัน	ท�าไมมนัไม่เหน็ผล	ถ้าตัง้ใจท�าแบบจรงิๆ	จังๆ	ตัง้หน้าตัง้ตาท�าจรงิๆ	สมกบังานน้ีเป็นงานจ�าเป็นของตน 

โดยแท้	มันต้องปรากฏผล	อย่างน้อยความสงบเย็นใจต้องมี	เท่าที่จิตหาความสงบไม่ได้

	 เราเหน็โทษของมนัไหมว่า	อะไรทีเ่ป็นเครือ่งกดีขวางอยูเ่วลาน้ัน	ถ้าไม่ใช่กเิลสตวัเป็นฟืนเป็นไฟจะ

เป็นอะไรไป	ถ้าธรรมแล้วไม่ฟุง้ซ่านไม่วุ่นวายไม่ร�าคาญ	ต้องสงบเยน็	ต้องฉลาดในการปลดเปล้ืองตนเอง

จากอารมณ์ที่กิเลสก่อขึ้นมาตั้งขึ้นมา	ต้องมีสติปัญญาพอหลบหลีกปลีกตัวกันจนได้ถ้าผู้ตั้งใจปฏิบัติจริงๆ	

นี่มีแต่ชื่อพระกรรมฐาน	น่าสลดสังเวชจะตายไป…”

(เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม	หน้า	๓๗๗)

ไมอ่ยากให้พระเณรไปไหนมาไหน

	 “…สิ่งที่มาเกี่ยวข้องมันก็ยิ่งมากมายขึ้นทุกวัน	ถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ	ไม่อยากให้พระเณรไปไหนมาไหน 

ทุกวันนี้	พระเณรก็รักษาตัวเองยังไม่ได้	ยิ่งไปถูกสัมผัสสัมพันธ์สงครามทางตาทางหูเข้าไปแล้วเป็นยังไง	

เหล่าน้ีไม่ใช่เราไม่คดิ	เราคดิหมด	ฉะน้ัน	หมูเ่พือ่นเถลไถลไปโน้นมาน้ีเราจึงว่าเสมอนะ	เราว่าด้วยเหตผุลที่

เราคดิแล้วน่ี	เมือ่ถงึขัน้ตายตวัของจิตแล้วกเ็ป็นอีกขัน้หน่ึง	ใครล่ะได้ความตายตวัเป็นทีแ่น่ใจ	มาพดูให้เรา

ฟังบ้างซิ	มนัไม่เหน็มน่ีี	มแีต่ล้มทัง้หงายๆ	เขายงัไม่ต่อย	พอเขากระดกิกล้็มแล้ว	มนัเป็นยงัไง	มนัตายก่อน 

เกิดเสียแล้วนี่	แบกแต่ความเซ่อๆ	ซ่าๆ	แล้วจะไปอวดดีอะไร	ความดีไม่มีในตัวแล้วจะเอาอะไรมาอวดให ้

มันดี…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๒๕๑)



268

	 “…ใครมานิมนต์พระวัดน้ีไปไหน	เรากไ็ด้พดูเหตพุดูผลให้เขาฟัง	เพราะเรารกัเราสงวนพระผู้มุง่อรรถ 

มุง่ธรรม	ซ่ึงมาอาศยัและอยูก่บัเราเพือ่การศกึษาอบรมความดทีัง้หลาย	เราไม่ได้รกัสงวนอะไรบรรดาวัตถุ

ยิง่กว่าพระในวัดเรา	จตปัุจจัยไทยทานเป็นเครือ่งอาศยัเพยีงเล็กน้อยไปวันหน่ึงคนืหน่ึง	พอยงัมชีวิีตให้เป็นไป 

เพื่อการบ�าเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกเท่านั้น	จึงว่าเครื่องอาศัยๆ	นิสสัย	๔	ฟังซิ	ท่านสอนไว้แล้ว

ตั้งแต่วันบวช	สิ่งอาศัยคือปัจจัยเครื่องอุดหนุนแก่การบ�าเพ็ญสมณธรรมความสงบเย็นใจ	เครื่องอุดหนุน

เครื่องสืบต่อกันไปแห่งชีวิตธาตุขันธ์ในวันหนึ่งๆ	เท่านั้น

	 ธรรมเป็นเรือ่งใหญ่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นแกนอันส�าคญัทีเ่ราต้องการ	ส่วนปัจจัย	๔	พอเป็นความ 

สะดวกในการบ�าเพญ็ธรรมเท่าน้ัน	ถ้าไม่ฉลาด	ส่ิงเหล่าน้ันกเ็หยยีบย�า่ท�าลายได้	เพราะตวัเราทีพ่าให้ได้ให้เสีย	 

พาให้เป็นไป	พาให้ขวนขวาย	พาให้ยนิด	ีพาให้ตดิ	อันเป็นเรือ่งของกเิลสทัง้มวล	จึงต้องระวัง	ไม่ใช่เรือ่งของ

ธรรม	ถ้าธรรมแล้วไม่ตดิ	ตดิอะไรธรรม	ท่านสอนให้แก้ให้ละให้ถอดให้ถอนทัง้น้ัน	ตดิอะไร	แต่กเิลสมนัเป็น

เรื่องให้ติดอยู่แล้วโดยปกติ	อยู่โดยปกติมันก็ติด	แสดงออกมันก็ติด	กิริยาอาการทุกสิ่งทุกอย่างติดทั้งนั้น 

ถ้าเป็นเรือ่งของกเิลส	จึงต้องใช้ความพนิิจพจิารณาอยูท่กุระยะทีเ่คล่ือนไหวของใจ	กาย	วาจา	เพือ่สลัดปัดทิง้ 

ออกจากใจ	ไหนจะสนใจเกีย่วข้องพวัพนัและเสาะแสวงหาจตปัุจจัยให้เพิม่การท�าลายตวัเข้าไปอีก	น่ันไม่ใช่ทาง	 

จึงไม่ควรสนใจใฝ่หา…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๒๗๓–๒๗๔)

ไมท่�าความคุน้เคย ให้มีสติธรรม

	 “…เวลามแีขกมคีนกเ็หมอืนกนัให้ระมดัระวังนะ	อย่าไปคุน้กบัใคร	แต่ไม่รงัเกยีจใคร	หากไม่คุน้กบัใคร	 

นอกจากธรรมเท่าน้ันทีเ่ป็นทีฝ่ากเป็นฝากตายของพระของเรา	ให้หนักแน่นในธรรมทัง้หลาย	มสีตธิรรมเป็น

ส�าคญั	สติธรรมน้ีส�าคญัมากนะ	เพราะฉะน้ันเวลาพดูขึน้มาไม่ว่าจะเป็นวาระใด	สตธิรรมน้ีจะปราศจากไม่ได้ 

เพราะเป็นธรรมทีส่�าคญัมากทเีดยีว	เป็นพืน้ฐานทีจ่ะให้เกดิแห่งธรรมทัง้หลายทกุแง่ทกุมมุของธรรม	เกดิจาก 

สติธรรมนี้ทั้งนั้น	จึงได้พูดถึงเสมอๆ	ถ้าเป็นอาหารก็ประเภทที่ว่าเป็นพื้นฐานของอาหารนั่นเอง…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๒๘๓)
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มีสติไมเ่กีย่วเกาะ

	 “…วันคนืยนืเดนิน่ังนอนมแีต่การดหูวัใจของตน	ซ่ึงเป็นสถานทีเ่กดิขึน้แห่งเหตทุัง้หลาย	ส่วนมากตวัเหต ุ

คอืสมทุยัมนัเกดิทีใ่จ	นอกจากน้ันยงัมเีครือ่งเสรมิให้เกดิขึน้อีกเรือ่ยๆ	มจี�านวนมากมาย	เรยีกว่ารอบตวัของ

เรานี้	มีแต่ทางไหลเข้ามาแห่งกิเลสทั้งหลาย	ตากระทบรูป	ถ้าสติไม่มีก็เป็นไปเพื่อกิเลส	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	 

กระทบอะไรที่เป็นคู่เคียงแห่งกันและกัน	เช่น	เสียง	กลิ่น	เป็นต้น	มันก็เป็นความหมายไปเพื่อกิเลสทั้งนั้น	 

น่ีเรือ่งของข้าศึกมอียูร่อบตวั	แล้วจิตน้ันแลจะเป็นผู้ทีค่ดิผู้ปรงุผู้แต่งผู้ให้ความส�าคญัมัน่หมายเพือ่ให้กเิลส

ทั้งหลายก�าเริบข้ึนภายในจิตใจของตัวเอง	 ไม่ใช่รูปรสกล่ินเสียงเครื่องสัมผัสทั้งหลายเหล่าน้ันมาเป็นตัว 

ภยัเสียเอง	แต่เป็นเรือ่งของจิตทีไ่ด้พบได้เหน็ส่ิงเหล่าน้ันแล้วมาวาดภาพขึน้	ตคีวามส�าคญัมัน่หมายออกไป 

กว้างขวางลกึซ้ึงด้วยความเป็นสมทุยั	แล้วกลายเข้ามาเป็นทกุข์เผาลนจิตใจของตนเอง	กค็อืจิตใจของเราน้ี	 

ที่คิดออกไปด้วยความไม่มีสติ

	 ไม่ใช่ส่ิงอ่ืนใดมาเป็นข้าศึกต่อเรา	 แต่เป็นเพราะจิตไปสัมผัสสัมพันธ์กับส่ิงใดแล้วเกิดกิเลสขึ้นมา	

ท่านจึงให้ระมัดระวัง	ถ้าไม่ควรจะได้สัมผัสสัมพันธ์ก็อย่าไปสัมผัสสัมพันธ์	คือไม่ควรเห็น	อย่าเห็นอย่าดู	 

ไม่ควรฟังอย่าฟัง	ดงัพระพทุธเจ้าท่านทรงรบัส่ังสอนพระอานนท์	ตอนทีพ่ระอานนท์ข้ึนทลูถามพระพทุธเจ้าว่า	 

การปฏบัิตต่ิอมาตคุาม	น่ีเป็นต้นนะ	จะให้ปฏบัิตอิย่างไร	ค�าว่ามาตคุามใครกท็ราบแล้ว	อยูใ่นสถานทีน่ี่	ไม่จ�าเป็น 

ต้องอธิบายออกไป

	 เรายกตวัอย่างเพือ่ให้ตคีวามหมายไปกบัส่ิงต่างๆ	ทีเ่ป็นภยั	ว่าไม่เหน็เสียเลยละด	ีอานนท์	น่ัน	ฟังซิ	 

คอืส่ิงทีเ่ป็นภัยใดๆ	กต็าม	เมือ่เหน็เข้าไปแล้วจะเป็นภยั	ให้พงึส�ารวมเสียก่อนก่อนทีจ่ะเหน็จะด	ูด้วยความไม่ดู 

ไม่เหน็น้ันแลด	ีอานนท์	น่ัน	อันน้ีดนีะ	หากจ�าเป็นจะได้เหน็ได้ยนิจะท�ายงัไง	อย่าพดู	คอือย่าส�าคญัอย่าครุน่คดิ 

อย่าติดใจในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยิน	อย่าถือมาเป็นอารมณ์	ให้พยายามตัดเสมอๆ	กับสิ่งนั้นๆ	ที่จะเป็นเครื่อง

เกี่ยวโยงเข้ามาให้เป็นข้าศึกต่อจิตใจ

	 น่ีละเราเทยีบเพยีง	๒	ประโยคเท่าน้ี	กใ็ห้พงึทราบเอาในเรือ่งทัง้หลายทีไ่ม่ควรแก่การบ�าเพญ็ของเรา	 

มนัเป็นส่ิงทีจ่ะมาก�าจัดการบ�าเพญ็น้ีให้ด้อยหรอืให้เสียไป	จนกระทัง่กลายเป็นเรือ่งความเพยีรในส่ิงทีเ่ป็น

ข้าศกึต่อตนไปเสีย	จึงต้องได้ระมดัระวัง	น่ีละทีท่่านว่าให้ระมดัระวัง	ตาเวลากระทบรปู	หเูวลากระทบเสียง	 

สิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะภายในของเรา	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ให้พึง

ระมัดระวังด้วยสติ	หากไม่จ�าเป็นก็ไม่ควรที่จะเห็นจะดูจะฟังจะสัมผัสถูกต้องสิ่งเหล่านั้น

	 นอกจากมนัจ�าเป็น	ฟังแต่ค�าว่าจ�าเป็นน่ันเถอะ	‘หากจ�าเป็นจะได้เหน็เล่าพระเจ้าข้า’	ดงัพระอานนท์

ทลูถามพระพทุธเจ้า	‘หากจ�าเป็นจะได้เหน็ได้ด	ูอย่าพดู’	แน่ะ	ท่านมทีางเลีย่งไปอีก	‘หากจ�าเป็นทีจ่ะพดูจะท�า 

อย่างไรล่ะ’	‘ให้ตั้งสติให้ดี	อย่าให้เป็นไปตามอ�านาจแห่งตัณหา’	ท่านว่า	นั่นฟังซิ	สิ่งทั้งหลายก็เหมือนกัน 

เช่นนั้น
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	 กิเลสน้ีมันมีประเภทต่างๆ	 กัน	 แต่ส่ิงที่กล่าวมายกขึ้นมาเป็นตัวอย่างตะกี้น้ีเป็นประเภทที่หนัก	 

เป็นประเภททีถ่อืเป็นข้าศกึจรงิๆ	ส�าหรบันักบวชทีป่ระพฤตพิรหมจรรย์	ท่านจึงให้ตดัถงึขนาดน้ัน	ไม่เช่นน้ัน 

ไปไม่รอดจรงิๆ	มนัหนัก	ถ้าเป็นแม่เหล็กกด็ดูเอาจนกระทัง่ถงึตวักล้ิงไป	ไม่รูสึ้กตวัเลย	ถลอกปอกเปิกไปกไ็ม่รู้	 

ถูกมันดูดเอา	จึงต้องระมัดระวังให้มาก…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๑๙๕–๑๙๖)

สถานทีท่ีค่วรอยูค่วรไป

	 “…น่ีแหละทีท่่านแสดงสถานทีท่ีอ่ยู	่ทีไ่ป	ให้เราทัง้หลายได้ปฏบิตั	ิเพือ่ความปลอดภยักบัส่ิงทัง้หลาย 

ที่กล่าวมาเหล่านี้

	 เช่นในปา่	ป่าจะมีอะไร	ก็มีแตต่้นไม้	ป่าไมก้ับปา่คนต่างกันอยู่มาก	ป่าไมเ้ป็นที่ร่มรื่น	ชุ่มเย็นสบาย	

สบายกายสบายใจ	ป่าคนเป็นทีรุ่ม่ร้อน	มาทกุด้านทกุทางจากข้าศกึของคน	จึงต้องได้ระมดัระวัง	น่ีละค�าว่า 

ป่าเป็นอย่างน้ี	สถานทีท่ีเ่ปล่ียวอยูค่นเดยีวดกีว่าอยูห่ลายคน	อยูห่ลายคนมหีลายเรือ่งหลายราว	แม้จะเป็น 

นักปฏบัิตด้ิวยกนั	อยูด้่วยกนัหลายๆ	คนกย็งัไม่เหมาะ	จะว่าอะไรกบัคนทัว่ๆ	ไปทีไ่ม่เคยได้รบัการอบรมทาง 

อรรถทางธรรมเลย	 จะไม่เป็นข้าศึกต่อกัน	 ท่านจึงให้ระมัดระวัง	 ให้ไปหาอยู่ตามรุกขมูลร่มไม้	 คือว่า 

โคนต้นไม้บ้าง	ในป่าทัว่ๆ	ไปบ้าง	ในถ�า้บ้าง	เง้ือมผาบ้าง	ชายป่าชายเขา	หลังเขาไหล่เขา	ทีไ่หนเป็นทีส่ะดวก 

สบายแก่การบ�าเพ็ญสมณธรรม	และรักษาจิตได้ง่ายกว่ากันกับสถานที่ทั่วๆ	 ไปแล้ว	 ให้พึงเสาะแสวงหา

ในสถานที่เช่นนั้นเถิด

	 เพราะฉะน้ัน	บรรดาพระสาวกทัง้หลายบรรลุธรรมท่านจึงมกับรรลุในสถานทีเ่หมาะสม	ตามทีพ่ระ 

โอวาทพระพทุธเจ้าทรงส่ังสอนไว้	มากกว่าทีจ่ะบรรลุในตลาดลาดเล	เช่นอย่างสมยัทกุวันน้ีกเ็รยีกว่า	เทศบาล	๑	 

เทศบาล	๒	มทีีไ่หน	ธรรมท่านมอียูท่ัว่ไป	แต่ไม่สามารถทีจ่ะรือ้ฟ้ืนธรรมให้เกดิข้ึนในสถานทีเ่ช่นน้ันได้สะดวก 

สบายยิง่กว่าสถานทีเ่หมาะสม	เช่นในป่าในเขาเป็นส�าคญั	น่ีละพระพทุธเจ้าท่านจึงสอนให้พวกเราทัง้หลาย

ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติบ�าเพ็ญตามเข็มทิศทางเดินที่ทรงแสดงไว้แล้วนั้น	อย่าให้เคลื่อนคลาด

	 ผู้มคีวามรกัในมรรคผลนิพพาน	ให้พงึรกัให้พงึเคารพในพระโอวาทอันถกูต้องดงีามอันตายตวัแห่ง

ความถกูต้องดงีามทัง้หลายของพระพทุธเจ้าทีท่รงแสดงไว้แล้ว	อย่าให้เคล่ือนคลาดไป	อย่าให้จืดจางภายใน 

จิตใจ	ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 ยากกต็ามเถอะ	การเดนิทางย่อมมทีัง้ทางคดทางโค้งทางตรง	ทางสะดวกขรขุระ	มผีสมผเสกนัไป	 

แต่สายทางอยู่ที่ตรงนั้น	จ�าเป็นผู้เดินทางต้องผ่านไปตามสายทางที่เป็นเช่นนั้น	เราเลือกเอาไม่ได้…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๑๙๖–๑๙๗)

สอนตนให้ไดเ้สียกอ่น

	 “…อยูท่ีน่ี่ให้ตัง้ใจประพฤตปิฏบัิต	ิครบูาอาจารย์กนั็บวันร่อยหรอลงๆ	ต่อไปน้ีจะไม่มผู้ีชีแ้จงอรรถธรรม	 

เพราะถ้าเราไม่สามารถท�าความรูค้วามฉลาดให้เกดิขึน้กบัเราแล้ว	เราสอนเรากไ็ม่ได้จะไปสอนอะไรให้คนอ่ืน 

เขาได้ดบิได้ดีถกูต้องแม่นย�า	ถ้าเราไม่ถกูต้องแม่นย�าเสียคนเดยีวก่อน	เวลาน้ีเป็นยงัไงถกูต้องแม่นย�าหรอื 

ผิดอย่างแม่นย�า	ส่วนมากมแีต่ผิดอย่างแม่นย�า	กเิลสมนัเอาอย่างแม่นย�าๆ	มนักผิ็ดอย่างแม่นย�าๆ	ของกเิลส 

ไม่ใช่แม่นย�าของธรรม	เวลาน้ีเราอยูใ่นขัน้แม่นย�าในเรือ่งของกเิลสสบัเอาย�าเอา	สับตรงไหนตมูเลยๆ	แม่นย�า 

ทั้งนั้น	ธรรมะสับยังไม่ถูกเถลไถลผิดๆ	พลาดๆ	ล้มระเนระนาดไปเพราะอ�านาจของกิเลสฟันเอาๆ	…”

(แสวงโลก	แสวงธรรม	หน้า	๒๕๗)

	 “…มคีนนับถอืมากน้อยน่ันเป็นเรือ่งของเขา	ผู้ปฏบัิตธิรรมควรระวังเพราะเป็นกงัวลวุ่นวาย	ไม่สะดวก 

แก่ความเพียร	 ไม่ควรยุ่งกับอะไร	 นอกจากธรรมกับใจสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาเท่าน้ันเป็นความ

เหมาะสม	ถ้าจิตกลายเป็นโลกสงสาร	มนัจะเลยโลกไปจนหาเขตหาแดนหาก�าหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้	มคีนนับถอื 

มากเท่าไร	ใจพระใจคนมกีเิลสคอยรบักนัอยูแ่ล้ว	มนักย็ิง่ฟุง้เฟ้อเห่อเหมิลืมเน้ือลืมตวั	เผยอเย่อหยิง่ย่ิงกว่า 

น�า้ล้นฝ่ังน่ันแล	เพราะมนัเป็นเรือ่งของกเิลสไม่ใช่เรือ่งของธรรม	เรือ่งของธรรมต้องสม�า่เสมอ	ต้องมสีต ิ

ไม่ลืมตวัอยูเ่สมอ	ท่านผู้ปฏบิตัยิกตนพ้นทกุข์มาแล้ว	ท่านด�าเนินดงัทีก่ล่าวมาน่ีแล	ผู้ต้องการพ้นทกุข์อย่างท่าน 

กต้็องปฏิบติัแบบท่าน	หรอืแบบศษิย์มคีร	ูไม่ใช่จะปฏบิตัแิบบถลูู่ถกูงั	อวดตนว่าเก่งไม่ยอมฟังเสียงใคร	น่ันคอื 

การปฏิบัติเพื่อขึ้นเขียง	เพื่อหอมกระเทียม	ไม่ใช่เพื่อมรรคผลนิพพาน…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๒๔–๒๕)

	 “…นี่ก็ยิ่งร่อยหรอเข้าไปๆ	 ทุกวันพระกรรมฐานเรา	 ก�าลังจะกลายเป็นปลาเน่าไปขายอยู่ในตลาด

ลาดเลในเมืองใหญ่เมืองหลวงไปแล้วนะ	เรื่องของกิเลสถ้ามีอยู่ในจิตแล้วมันลืมตัวได้ง่ายนะ	เห็นคนมา

นับหน้าถอืตาเคารพเล่ือมใสกลื็มตวัเสียละซิ	เหตทุีเ่ป็นปลาเน่ากระจายเข้าตลาดน่ะ	เพยีงดนิเหนียวตดิหวั 

กว่็าตวัมหีงอนไปแล้วน่ัน	น่ีละกรรมฐานตาย	ผู้เหน็ธรรมเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในจิตใจอยูแ่ล้ว	 

ท่านไม่หลงท่านไม่ตื่นดินเหนียว	 ท่านรู้	 มีแต่หาวิธีหลบหลีกปลีกตัวเท่านั้น	 จนผ่านพ้นไปได้แล้วนั้นก็ยิ่ง

รอบคอบ	ควรจะสงเคราะห์ใครมากน้อยเพยีงไร	ท่านกร็ูป้ระมาณของท่านเอง	ท่านไม่หลงท่านไม่ตืน่	ผู้เช่นน้ัน 

แล้วท่านเป็นผู้รอบคอบ	ท่านรูจั้กประมาณความพอดใีนการปฏบัิตต่ิอประชาชน	หนักเบามากน้อยเพยีงไร
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ท่านรู้ของท่านเอง	ท่านไม่ถือใครเป็นประมาณ	ท่านถือธรรมเป็นประมาณ	ก�าลังวังชาของท่านเหมาะสม

เพยีงไรท่านกร็ูข้องท่านเอง	เพราะท่านไม่ถอืโลกามสิมาเป็นเจ้าอ�านาจบังคบัจิตใจท่าน	ท่านไม่มโีลกามสิตดิ

หัวใจ	ทา่นมแีตค่วามเมตตาสงสารที่จะสงเคราะห์สงหาไดม้ากน้อยเทา่ไรทา่นกท็�าไป	ความรูจ้กัประมาณ

ท่านมอียูป่ระจ�าใจ	ท่านไม่ลืมตวั	ไม่ลืมธรรมจะไปลืมตวัอะไร	คนลืมธรรมต่างหากจึงลืมตวัมัว่สุมแบบไม่ม ี

สถานีจอดแวะ…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๓๙๓)

อยา่ลืมตัว

	 “…ไปทีไ่หนอย่าลืมเน้ือลืมตวัว่าตนเป็นนักปฏบัิต	ิเป็นองค์แทนพระศาสดาในการด�าเนินพระศาสนา	

และประกาศพระศาสนาด้วยการปฏิบัติ	 โดยไม่ถึงกับต้องประกาศส่ังสอนประชาชนให้เข้าใจในอรรถ

ในธรรมโดยถ่ายเดียว	 แม้เพียงข้อวัตรปฏิบัติที่ตนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน้ัน	 ก็เป็นทัศนียภาพอันดีงามให้

ประชาชนเกิดความเช่ือความเล่ือมใสได	้ เพราะการได้เห็นได้ยินของตนอยู่แล้ว	 ยิ่งได้มีการแสดงอรรถ

ธรรมให้ถูกต้องตามหลักของการปฏิบัติโดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยแล้ว	 ก็ยิ่งเป็นการประกาศ 

พระศาสนาโดยถกูต้องดงีาม	ให้สาธชุนได้ยดึเป็นหลักใจ	ศาสนากม็คีวามเจรญิรุง่เรอืงไปโดยล�าดบัในหวัใจ 

ชาวพุทธ…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๙๔)

	 “…เอาเจ้าของให้พอซิ	เมือ่พอแล้วใครนับถอืไม่นับถอืกเ็รือ่งของเขา	ต�าหนิกอ็ยูป่ากเขาโน่น	นินทา

ก็อยู่ปากเขาโน่น	อยู่ใจเขาโน้น	ดีของเขา	ชั่วของเขาต่างหาก	 เราเป็นแต่เพียงว่าได้ยิน	 เมื่อสัมผัสพั๊บ 

เราไม่หลงเรากไ็ม่เป็นบ้าไปตามลมปากของเขา	จะเป็นอะไรไป เอส ธมฺโม สนนฺตโน	ความสรรเสรญินินทา 

เป็นของเก่า	เคยมมีาดัง้เดมิแล้ว	ท่านสอนว่าอย่างน้ัน	แล้วตืน่อะไร	หาเจ้าของให้พอซิ	อย่าไปหาเอาสิง่อ่ืน	 

เอาของคนอ่ืนเขา	เรือ่งอ่ืนเข้ามาเพิม่ให้เขาสรรเสรญิ	น่ันหาเอามาจากภายนอก	ให้เขายกยอเขาสรรเสรญิ	

เขาเล่ือมใสเราถงึจะภมูใิจอะไรอย่างน้ัน	คนหวิจะตายอย่างน้ัน	คนไม่มธีรรมในหวัใจ	หาเกบ็ตกเอาข้างนอกๆ	 

โน่น	อะไรทีไ่หนตกเกบ็เอาๆ	ไม่ทราบว่าดว่ีาชัว่	ฟาดกเิลสให้พงัทลายลงไป	ตวัมนัอยากๆ	น้ีให้พงัทลายไปแล้ว	 

อะไรจะมาอยาก…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๒๓๐)
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	 “…เราจึงไม่ควรถือเป็นสรณะ	เป็นที่ยึดถือให้เสียเวล�่าเวลา	ให้กิเลสสร้างตัวขึ้นมาด้วยการสั่งสม	

ด้วยการส�าคญัตนว่ามคีวามรูค้วามฉลาด	ว่าตนมัง่มศีรสุีข	ว่ามบ้ีานมเีรอืนมบีรษิทับรวิารมากเพยีงเท่าน้ัน	

อันเป็นบ่อเกิดของกิเลส	อย่าพึงคิด	อย่าพึงนึกให้เสียเวล�่าเวลา…”

(ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ	หน้า	๒๙๔)

อยา่ติดในลาภสักการะ 

	 “…น่ีละมนัวิตกวิจารณ์ตรงน้ีนะ	มนัเป็น	จะไม่เป็นยงัไง	สกฺกาโร ปริุส ํหนฺติ ว่าไง	ลาภสักการะส�าหรบั

คนโง่แล้วติดเร็วที่สุดเลยจะว่าไง	นี่เราแปลทางภาคปฏิบัติ	ถ้าแปลทางด้านปริยัติ	สกฺกาโร ปุริสํ หนฺติ  

แปลว่า	ลาภสักการะย่อมฆ่าบุรุษที่โง่เขลา	นั่นแปลตามปริยัติ	ถ้าแปลทางด้านปฏิบัติก็อย่างที่ว่านี้ท�าไม

จะแปลไม่ได้	แปลเอาความ	เอาอรรถเอาธรรม	เอาให้ถึงกิเลส	เอาให้ถึงหัวกิเลส	ฟาดหัวกิเลสออกไป

ด้วยการเข้าใจในธรรมทั้งหลายนี้ซิ…”

(ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม	หน้า	๔๑)

เตือนไวล้ว่งหนา้

 “…วัดนี้ผมเป็นหัวหน้าในการปกครองทุกสิ่งทุกอย่าง	แน่ใจว่าปกครองหมู่เพื่อนโดยธรรมโดยวินัย	

เต็มความสามารถของเจ้าของที่ได้ศึกษาเล่าเรียนและได้ส�าเหนียกศึกษามาจากครูจากอาจารย์	 และมา 

ปกครองหมูเ่พือ่น	อันใดทีม่นัข้องใจอันไหนให้มาปรกึษาปรารภ	อย่าตัง้เป็นกฎเป็นเกณฑ์	ด้วยความอวดรู้

อวดฉลาด	ขดัแย้งคนน้ันขดัแย้งคนน้ี	เดีย๋วจะตัง้เป็นก๊กเป็นเหล่าข้ึนมาและโจมตกีนัในวัด	กลายเป็นพวกหมา

กดักนัไปนะ	ผมไม่ปรารถนาอย่างยิง่	อย่าให้เหน็เรือ่งอย่างน้ีนะ	สอดตรงน้ัน	แทรกตรงน้ี	อย่างน้ีอย่าให้มี	 

มีไม่ได้	ผมพูดตรงๆ	เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ธรรม	หยาบๆ	เห็นกันอยู่เอามาอวดท�าไม

	 เรื่องต้ังกฎน้ันกฎน้ีก็เหมือนกัน	 คัดค้านผู้น้ันคัดค้านผู้น้ีเรื่องน้ันเรื่องน้ี	 เห็นด้วยไม่เห็นด้วยน้ี	 

อย่ามายุง่ให้ทะเลาะกนันะ	เรือ่งเหล่าน้ีหยาบๆ	ถ้ามข้ีอข้องใจสงสัยตรงไหนให้ศกึษาครบูาอาจารย์	และศกึษา

หมูเ่พือ่นกใ็ห้ศกึษาโดยเหตโุดยผลโดยอรรถโดยธรรม	อย่าศกึษาด้วยความอวดรูอ้วดฉลาด	ว่าผมเหน็ด้วย 

ผมไม่เหน็ด้วย	เหมอืนกบัเราเป็นจอมปราชญ์	น้ันละจอมโง่ทีสุ่ด	จอมช่ัวช้าลามกทีสุ่ด	มนัก�าลังเริม่เกดิขึน้ 

แล้วนั่น	ถ้าเป็นอย่างนั้น
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	 สุดท้ายกเ็ป็นก๊กเป็นเหล่าขึน้มาซี	เข้ากบัคนน้ันไม่ได้เข้ากบัคนน้ีไม่ได้	เข้ากบัพวกน้ันไม่ได้เข้ากบัพวกน้ี 

ไม่ได้	น่ันละทีน่ี่	มาซ่องสุมแล้วละทีน่ี่ไม่ใช่มาปฏบัิตธิรรม	มาซ่องสุมฟืนสุมไฟเผาศาสนา	มนักเ็ท่ากบัเทวทตั 

ละซิ	ครูบาอาจารย์มีอยู่ไม่ยอมฟังเสียง	สุดท้ายก็แยกแยะแตกกันเป็นสังฆเภทภายในวัดเข้ามา

	 อย่าให้ผมได้เหน็	ผมไม่ปรารถนาอย่างยิง่	หากเหน็ท่าไม่ดแีล้วผมหนีได้นะในพรรษากต็าม	น้ีจะถาม

ตรงๆ	เลยว่า	ท่านน้ียอมผิดไหม	ถ้าไม่ยอมผิดยงัว่าดอียูเ่หรอ	ท่านจะอยูห่รอืท่านจะไป	บอกตรงๆ	เลยเรา	 

เอ้า	ท่านไม่ไป	ผมจะไป	เอ้า	แลกกัน	ว่าอย่างนี้เลยนะ	แล้วจริงด้วยนะ	ถ้าท่านอยู่ละก็	เอ้า	ปกครอง 

หมูเ่พือ่น	ผมไม่ดแีล้วผมจะไป	แล้วเตรยีมของทนัทไีปเลย	ไม่เสียดายอะไรทัง้น้ันแหละ	เพราะเราสอนพระ 

เพือ่พระแท้ๆ	เมือ่ไม่เกดิประโยชน์	อ�านาจวาสนาเราไม่มแีล้ว	จะอยูใ่ห้หนักศาสนาหนักวัดหนักวาหนักหมูเ่พือ่น 

ท�าไม	ต้องไปแน่ๆ	ผมไม่สงสัย	ถ้าหากว่าเรือ่งเป็นอย่างน้ี	ตตีราไว้เลยกไ็ด้	เดด็ขนาดน้ันละถงึคราวเดด็ๆ	 

จริงนี่

	 ฆ่ากเิลสกอ็ย่างน้ันเหมอืนกนั	ถงึคราวเดด็ๆ	ตายกต็ายฟันกนัเลย	น่ีถงึว่าเดนตายมาได้มาหาหมูเ่พือ่น	 

มาสอนหมู่เพื่อนให้เป็นอรรถเป็นธรรม	ด้วยความเมตตาสงสารไม่มีอันใดเจือปนเลย	หากว่าเรื่องราวจะ

เกิดขึ้นเป็นอีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามแล้วก็ไม่ควรจะอยู่วัด	ส�าหรับผมเองก็ดี	ไม่มีอ�านาจวาสนาปกครอง

หมู่เพื่อนว่ายังไง	 มันไม่ถูกต้องท�าให้หมู่เพื่อนระแคะระคาย	 หมู่เพื่อนทะเลาะเบาะแว้งซ่ึงกันและกัน	 

บอกไม่ฟังกต้็องไป	ถ้าพวกน้ีไม่ไป	เราต้องไป	มเีท่าน้ัน	อย่างอ่ืนไม่ม	ีมไีม่ได้	ต้องเป็นอย่างน้ัน	น่ีเราพดูไว้ 

ล่วงหน้านะ	อย่าให้เห็นอย่าให้พบ	เราเคยเข็ดมาแล้ว…”

(ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม	หน้า	๙๘–๑๐๐)

	 “…ถ้าคนหน่ึงผิดคนหน่ึงยงัดอียูก่ไ็ม่ทะเลาะกนั	กร็ูว่้าใครผิดใครถกู	ถ้าลงได้ทะเลาะกนัแล้วเป็นไม่มี 

ใครถูก	มีแต่ผิดท่าเดียวเท่านั้น…”

(รากแก้วของศาสนา	หน้า	๑๓๒)

	 ท่านอาจารย์พระมหาบัว	ญาณสมัปันโน	หรอื	“หลวงตาของเรา”	ถอืก�าเนิดในครอบครวัชาวนาผู้มอัีน 

จะกนิแห่งสกลุ	“โลหติด”ี	ณ	ต�าบลบ้านตาด	อ�าเภอเมอืง	จังหวัดอุดรธานี	เมือ่วันที	่๑๒	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๕๖	 

โดยบดิา	“นายทองด”ี	และมารดา	“นางแพง”	ได้ให้มงคลนามว่า	“บวั”	อันเป็นดอกไม้ทีห่ลวงปูม่ัน่	ภรูทิตัโต	 

ปรมาจารย์ฝ่ายกรรมฐานยคุปัจจุบันได้พรรณนาคณุชาตไิว้ว่า	ธรรมชาตขิองดทีัง้หลาย	ย่อมเกดิมาแต่ของ 

ไม่ด	ีมอุีปมาดัง่ดอกปทมุชาตอัินสวยๆ	งามๆ	กเ็กดิขึน้มาจากโคลนตมอันเป็นของสกปรกปฏกิลูน่าเกลียด	

แต่ว่าดอกบัวน้ันเมือ่ข้ึนพ้นโคลนตมแล้ว	ย่อมเป็นส่ิงทีส่ะอาด	เป็นทีท่ดัทรงของพระราชา	อ�ามาตย์	อุปราช	

และเสนาบดี	เป็นต้น	และดอกบัวนั้นมิได้กลับคืนไปยังโคลนตมนั้นเลย
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	 การณ์ได้ปรากฏต่อมาว่า	ในจ�านวนพี่น้องทั้งหมด	๑๖	คน	เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน	๖	คน	

เว้นท่านเสีย	 เป็นชาย	 ๑	 คน	 หญิง	 ๕	 คน	 มีท่านเพียงผู้เดียวที่ด�ารงอยู่ในสมณเพศ	 และกอปรด้วย 

ศีลาจารวัตรอันงดงาม	 ทรงไว้ซ่ึงคุณธรรมอันประเสริฐ	 เป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวพุทธเราอย่าง 

กว้างขวางทัง้ในและนอกประเทศ	ทกุคนไม่อาจปฏเิสธได้เลยว่า	การเข้าใกล้ชิดท่าน	ได้ฟังท่านพดู	ได้เหน็กริยิา 

ท่านแสดงออก	จะไม่ได้รบัความเยน็กายเยน็ใจ	และข้อคดิอันเป็นคตนิ�าไปประพฤตปิฏบิตัใิห้เกดิประโยชน์

สมเพศสมภูมิของตัวเองแม้แต่น้อย

	 ก่อนท่านจะออกบวช	ปรากฏว่าได้เป็นหวัเรีย่วหวัแรงของครอบครวั	เป็นทีไ่ว้เน้ือเช่ือใจในการงาน

ทัง้ปวง	จนบดิามารดาหวังฝากผีฝากไข้ฝากเป็นฝากตายไว้กบัท่าน	หลักประเพณีของไทยเราแต่โบราณมา	 

เมือ่บตุรชายอายคุรบบวชมกัจะให้บวชเสียก่อน	ก่อนทีจ่ะมคีรอบครวัเหย้าเรอืนต่อไป	ดงัน้ันเมือ่ท่านมอีายุ

ครบ	๒๐	ปีบริบูรณ์สมควรที่จะบวชได้แล้ว	บิดามารดาจึงได้น�าเรื่องนี้มาปรึกษาปรารภกับท่าน

	 “…น้ีพดูถงึสาเหตทุีเ่ราจะออกบวชซ่ึงไม่เคยคาดฝันมาก่อน	คอื	เยน็วันหน่ึง	ครอบครวัเรามพ่ีอแม่และ 

ลูกชายหญงิหลายคนร่วมรบัประทานกนัอยูอ่ย่างเงยีบๆ	ขณะน้ันพ่อพดูข้ึนชนิดไม่มอีะไรเป็นต้นเหตเุลยว่า	 

เรามลูีกหลายคนทัง้หญงิทัง้ชาย	แต่กไ็ม่พ้นความวิตกกงัวลในเวลาเราจะตาย	เพราะจะไม่มลูีกคนใดใจเป็น 

ผู้ชายคดิบวชให้พอเราได้เหน็ผ้าเหลืองก่อนตาย	ได้คลายความกงัวลใจในเวลาน้ัน	แล้วตายไปอย่างเป็นสุข

หายห่วง

	 ‘ลูกเหล่านั้นกูก็ไม่ว่ามันแหละ	หมายถึงลูกผู้ชาย	ส่วนลูกผู้หญิงกูก็ไม่เกี่ยวข้องมัน	ลูกผู้ชายกูก็มี

หลายคน	แต่นอกนั้นกูก็ไม่สนใจอะไรพอจะอาศัยมันได้	แต่ไอ้บัว	(หมายถึงเรา)	นี่ซิ	ที่กูอาศัยมันได้น่ะ’	

ปกติพ่อไม่เคยชมเรา	อะไรๆ	ไม่เคยชม	มีแต่กดลงเรื่อยๆ	นิสัยพ่อกับแม่เราเป็นอย่างนั้น	‘ไอ้นี่ลงมันได้

ท�าการท�างานอะไรแล้ว	กูไว้ใจมันได้ทุกอย่าง	กูท�ายังสู้มันไม่ได้	ลูกคนนี้กูไว้ใจที่สุด’	ว่าอย่างนั้น	‘ถ้าลง 

มนัได้ท�าอะไรแล้วต้องเรยีบไปหมด	ไม่มทีีน่่าต�าหนิตเิตยีน	กยูงัสู้มนัไม่ได้	ถ้าพดูถงึเรือ่งหน้าทีก่ารงานแล้ว 

มันเก่งจริง	กูยกให้	ลูกกูทั้งหมดก็มีไอ้นี่แหละเป็นคนส�าคัญเรื่องการงานต่างๆ	นั้น	กูไว้ใจมันได้

	 แต่ที่ส�าคัญตอนกูขอให้มันบวชให้ทีไร	 มันไม่เคยตอบไม่เคยพูดเลย	 เหมือนไม่มีหูไม่มีปากนั่นเอง	 

บทเวลากตูายแล้วจะไม่มใีครลากกขูึน้จากหม้อนรกเลยแม้คนเดยีว	เล้ียงลูกไว้หลายคนเท่าไร	กพูอจะได้อาศยั 

มันก็ไม่ได้เรื่อง	ถ้ากูอาศัยไอ้บัวนี้ไม่ได้แล้วกูก็หมดหวัง	เพราะลูกชายหลายคนกูหวังใจอาศัยไอ้นี่เท่านั้น’

	 พอว่าอย่างน้ัน	โฮ้ย	น�า้ตาพ่อร่วงปุบปับๆ	เรามองไปเหน็	แม่เองพอมองไปเหน็พ่อน�า้ตาร่วง	แม่กเ็ลย 

น�้าตาร่วงเข้าอีกคน	 เราเห็นอาการสะเทือนใจทนดูอยู่ไม่ได้ก็โดดออกจากที่รับประทาน	ปุ๊บปั๊บหนีไปเลย	

นั่นแหละเป็นต้นเหตุให้เราตัดสินใจบวช	มันมีเหตุอย่างนั้น
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	 น�าไปคดิอยู่ตัง้สามวัน	ไม่หยดุ	ไม่ยอมมารบัประทานร่วมพ่อแม่อีกเลย	ในสามวันน้ัน	แต่กค็ดิไม่หยดุ 

ไม่ถอย	คดิเทยีบเคยีงถงึเพือ่นฝูงทีเ่ขาบวชกนั	ตลอดถงึครบูาอาจารย์ทีบ่วชเป็นจ�านวนมาก	ท่านยงับวชกนัได้ 

ทั่วโลกเมืองไทย

	 การบวชน่ีกไ็ม่เหมอืนการตดิคกุตดิตะราง	แม้เขาตดิคกุตดิตะราง	เช่น	ตดิตลอดชวิีต	เขากย็งัพ้นโทษ 

ออกมาได้	เราไม่ใช่ตดิคกุตดิตะรางน่ี	หมูเ่พือ่นบวชเขายงับวชได้	เขาเป็นคนเหมอืนกนั	และครบูาอาจารย์

ทั้งหลายที่ท่านบวชจนเป็นสมภารเจ้าวัด	ท่านยังอยู่ได้	เหตุใดเราเป็นคนทั้งคน	พ่อแม่เลี้ยงมาเหมือนคน 

ทัง้หลาย	อย่างอ่ืนๆ	เรายงัอดได้ทนได้	แต่การบวชน่ีมนัเหมอืนตดิคกุตดิตะรางเชียวเหรอ	เราถงึจะบวชไม่ได้ 

ทนไม่ได้	เราท�าไมถงึจะด้อยเอาเสียนักหนาต�า่ช้าเอานักหนากว่าเพือ่นฝูงทัง้หลาย	ถงึขนาดพ่อแม่ต้องน�า้ตาร่วง 

เพราะเรานี่	ไม่สมควรอย่างยิ่ง

	 คิดวกไปเวียนมาอยู่นั้นได้สามวัน	เอาละที่นี่	ตัดสินใจปุ๊บ	เอา	ท�าไมจะบวชไม่ได้	ตายก็ตายไปซิ	 

เขาบวชกนัมาไม่เหน็ตาย	พ่อแม่กไ็ม่ได้บอกให้บวชจนถงึวันตาย	หรอืบอกให้บวชถงึปีสองปี	พ่อแม่กไ็ม่เหน็ว่าน่ี	 

แล้วท�าไมถึงจะบวชไม่ได้ล่ะ	เราก็คนๆ	หนึ่งแท้ๆ	เอ้า	ต้องบวช

	 เมือ่พจิารณาเป็นทีล่งใจแล้ว	จึงได้มาบอกกบัแม่ว่า	เรือ่งการบวชจะบวชให้	แต่ว่าใครจะมาบงัคบัไม่ให้ 

สึกไม่ได้นะ	บวชแล้วจะสึกเมื่อไรก็สึก	ใครจะมาบังคับว่าต้องเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่ได้นะ	มันหาทางออก 

ไว้แล้วน่ัน	ดซิูทฐิิมานะของมนัน่ะ	แต่แม่ฉลาดกว่าลูกน่ี	“โถ	แม่ไม่ว่าหรอก	ขอให้ลูกไปบวชให้แม่เหน็ต่อหน้า 

ต่อตาแม่ทีเถอะ	 แล้วสึกออกมาทั้งๆ	 ที่คนที่ไปบวชยังไม่กลับบ้านก็ตาม	 สึกต่อหน้าต่อตาคนมากๆ	 นั้น	

แม่ก็ไม่ว่า”	แม่ใส่เข้าไปอย่างนี้เลย	ก็ใครจะเป็นพระหน้าด้านมาสึกต่อหน้าต่อตาคนมากๆ	ที่ไปบวชเราได้	 

ไม่บวชเสียมนัดกีว่า	เมือ่บวชแล้วมาสึกต่อหน้าต่อตาคน	มนัยิง่ขายขีห้น้ากว่าอะไรเสียอีก	น่ัน	เมือ่ตดิปัญหา 

แม่แล้วก็เลยไปบวช…”

(เข้าสู่แดนนิพพาน	หน้า	๑๑๗–๑๑๘)

	 ท่านอาจารย์บวชที่วัดโยธานิมิตร	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดอุดรธานี	 มีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย	์ 

(จูม	พนฺธโุล)	เป็นพระอุปัชฌายะ	เมือ่วันที	่๑๒	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๗๗	พระเถระผู้ใหญ่ผู้เป็นอาจารย์สอนท่าน 

ทางปริยัติคือสมเด็จพระมหาวีรวงศ์	(พิมพ์	ธมฺมธโร)	วัดพระศรีมหาธาตุ	บางเขน	กรุงเทพมหานคร

	 สมยัก่อน	ณ	บ้านตาดน้ีเป็นป่าดงดบิ	มทีัง้ต้นยาง	ตะเคยีนทอง	ประดู	่และต้นไม้อ่ืนๆ	หลากหลายพนัธุ์	 

มากทัง้ปรมิาณและขนาด	สัตว์ป่าจึงมชุีกชุม	ไม่ว่าจะเป็นหมปู่า	เสือ	ช้าง	กวาง	เป็นต้น	การท�านาซ่ึงถอืเป็น 

อาชีพหลักของครอบครวัย่อมหนีไม่พ้นทีจ่ะพบปะสัตว์เหล่าน้ี	ฉะน้ัน	ยามว่างจากนา	โยมพ่อของท่านจึงเข้าป่า 

ล่าสัตว์อยูเ่ป็นประจ�า	ธรรมดานายพรานย่อมช�านาญในการแกะรอยสัตว์	โยมพ่อของท่านกเ็ช่นกนั	นอกจาก 

จะช�านาญในทางแกะรอยสัตว์แล้ว	ยังข้ึนช่ือลือชาในการแกะรอยคนด้วย	นิสัยช่างสังเกตช่างพนิิจพจิารณา

น่าจะถูกถ่ายทอดมาให้	“หลวงตาของเรา”	สมัยก่อนบวชไม่มากก็น้อย
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	 หากส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงหล่อหลอมให้บคุคลมอุีปนิสัยหนักไปทางใดทางหน่ึงจรงิ	การอยูใ่นท่ามกลาง

ป่าเสือดงช้างและสัตว์ร้ายนานาชนิดทีเ่ป็นภยัอันตรายรอบด้าน	ย่อมสร้างให้คนอยูด้่วยความไม่ประมาท	 

มจิีตใจเดด็เดีย่วอาจหาญและอดทนเป็นเลิศ	“หลวงตาของเรา”	น่าจะรบัผลน้ีได้อย่างเตม็ภาคภมู	ิแต่จากปาก 

ค�าของโยมมารดาท่านที่ปรารภขึ้นในครอบครัวและวงศาคณาญาติคราวตั้งครรภ์ท่านว่า	 ธรรมดาทารก

ในครรภ์เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาต้องดิ้นบ้างไม่มากก็น้อยพอให้แม่รู้สึก	 แต่กับลูกคนน้ีนอนน่ิงเฉยเหมือนไม่มี 

ลมหายใจ	บางทีจนเป็นเดือนจึงขยับตัวทีหนึ่ง	พลอยให้แม่ถึงกับเกิดความแคลงใจว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่	 

พอขยบัตวัจึงค่อยโล่งอกไปท	ีเมือ่ความทราบถงึโยมตาท่านจึงได้ท�านายทายทกัหลานผู้น้ีว่า	เวลาเตบิใหญ่ขึน้	 

ถ้าไปทางดีจะดีสุดโต่ง	ตรงข้ามถ้าไปทางไม่ดีก็จะสุดโต่งเช่นกัน

	 เดชะกรรมในอดตีทีเ่คยส่ังสมมาหนักไปในทางด	ีจึงดงึดดูให้ท่านยนิดใีนการประพฤตปิฏบิตัธิรรม

มากกว่าครองฆราวาสวิสัย	สมกับที่ท่านเคยเทศน์อบรมว่า

	 “…คนที่ท�าความชั่ว	ไม่ได้ท�าอะไรอยู่ไม่ได้	ต้องให้ได้ท�าวันหนึ่งๆ	นิสัยมันเป็นอย่างนั้น	มีแต่สั่งสม

ความชั่วเข้าสู่ใจ	เข้าสู่ใจ	ก็จมลงๆ	ช่วยกันดึงลงๆ	นี่ละความชั่วก็มีอ�านาจเป็นเครื่องดึงดูด	เมื่อมากเข้า

ยิง่ดึงเจ้าของใหจ้มลงๆ	หาเวลาฟืน้ไมไ่ด	้ตรงกนัข้ามความดีมีมากเทา่ไรยิง่ดึงเจ้าของขึน้โดยล�าดับ	คดิดู 

ให้อยู่กับอะไรๆ	อยู่ไม่ได้เลย	ไม่มีอะไรเจริญหูเจริญตาเลย	มีแต่ให้ออกหาที่วิเวกสงัดจากความยุ่งเหยิง

วุ่นวายถ่ายเดียวเท่านั้น	นัน่	ฟังซ	ิทางนีไ้ม่วุ่นวาย	ทางนี้พอใจเสาะแสวงหา	แต่ทางนั้นเกลื่อนกล่นวุ่นวาย

ไม่สะดวกสบาย	น่ันดงึดดูออกๆ	แล้วเวลาฟังธรรมกเ็พราะพร้อมแล้วๆ	น่ีประเภทดอกบัวพ้นน�า้แล้ว	พอฟัง 

เท่าน้ันกด็ดีผึงๆ	เรือ่ยไปเลย	จากน้ันกค่็อยล�าดบัล�าดาข้ึน	ผู้ทีย่งัไม่เตม็กฟั็งทกุวันบ�าเพญ็ทกุวัน	แล้วค่อย 

หนุนขึน้ๆ	เตม็	หนุนขึน้เตม็ๆ	น่ีเรือ่งอุปนิสัยของคนเรา	เรือ่งทีว่่าน้ีพอมข้ึีนมากแล้วอยูไ่ม่ได้นะ	หากเป็นอยู่ 

ในใจนั่นแหละ	ดึงดูดให้อยากออก	ไม่ยินดีกับอะไร	มีแต่จะออกบ�าเพ็ญธรรมท่าเดียว	แล้วออกก็ส�าเร็จ

ดังใจหมาย…”

(ที่สุดแห่งทุกข์	หน้า	๑๙๖–๑๙๗)

	 เหตุที่จะให้เช่ือและแน่ใจว่าการด�าเนินชีวิตของท่าน	 ต้องเป็นไปในทางดีโดยถ่ายเดียวไม่เป็นอ่ืน	

ไม่ว่าจะอยู่เป็นฆราวาสหรือนักบวช	ก็เพราะความเป็นผู้หนักในเหตุผลกับทุกสิ่งทุกอย่าง	สิ่งใดหากขัดกับ

เหตผุลแล้วท่านจะไม่ฝ่าฝืนเป็นอันขาด	กอปรกบัท่านเป็นคนจรงิจัง	รกัค�าสัตย์เสมอด้วยชีวิต	หากตัง้ใจว่า 

จะท�าอะไรแล้วต้องบากบ่ันกระท�าจนส�าเรจ็	โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทีก่ดีขวางแม้แต่น้อย	จากอุปนิสัยน้ีเอง	 

เมื่อประมวลมาใช้ในทางธรรม	จึงท�าให้ท่านเป็นหลักใจ	เป็น	“หลวงตา”	ของบรรดาศิษย์	ที่ควรแก่การ

สักการบูชาได้อย่างสนิทใจตลอดมาและจะตลอดไป
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	 	 “สงฆ์ใดสาวกศาสดา	 รับปฏิบัติมา

	 แต่องค์สมเด็จภควันต์

	 	 เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-	 ลุทางที่อัน

	 ระงับและดับทุกข์ภัย

	 	 โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร	 ปัญญาผ่องใส

	 สะอาดและปราศมัวหมอง

	 	 เหินห่างทางข้าศึกปอง	 บ่	มิล�าพอง

	 ด้วยกายและวาจาใจ

	 	 เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-	 ศาลแด่โลกัย

	 และเกิดพิบูลย์พูนผล

	 	 สมญาเอารสทศพล	 มีคุณอนนต์

	 เอนกจะนับเหลือตรา

	 	 ข้าขอนบหมู่พระศรา-	 พกทรงคุณา-

	 นุคุณประดุจร�าพัน

 ….”

(บทสรรเสริญพระสังฆคุณ	พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว)
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	 “…ต่อไปนี้มันจะเทศน์ไม่ได้		ก็เหมือนรถนั่นละ		ออกมาจากอู่ใหม่ๆ	นี้	โถ	วิ่งเท่าไร	วิ่งไปเถอะ	

พอช�ารดุเข้าไปมากๆ	แล้วทน้ีีขับไปสัก	๓	ช่ัวโมง	กลับมาน่ีเข้าอู่ซ่อม	๓	เดอืนกไ็ม่ออกเพราะเครือ่งมนัเริม่

โปเกแล้ว	น่ีกเ็หมอืนกนัความจ�าเส่ือมมาก	การเทศน์ไม่เอาขนัธ์ใช้จะเอาอะไรใช้		ขนัธ์เป็นเครือ่งมอืทัง้หมด 

ส�าหรบัการเทศน์	มแีต่จิตล้วนๆ	แสดงออกไม่ได้	ต้องอาศยัอาการของจิตออก	อาการกต้็องออกตามอวัยวะ 

ตามขันธ์	๕	เช่นอย่างเสียงออกจากความจ�าความปรงุ	ความปรงุกสั็งขาร	ความจ�ากสั็ญญา	เหล่าน้ีออกมา 

พร้อมๆ	กนั	ถ้าสมมตุว่ิาสัญญาขาดไปน่ีกจ็�าไม่ได้	ไม่ทราบว่าเทศน์อะไรต่ออะไร	มนัเริม่แล้วน่ี	ต่อไปน้ีเทศน์

ถึงนโมไม่มีที่ไปเพราะจ�าไม่ได้	ก็จะตั้งแต่	นโม	ทั้งวันจะว่าไง	ความจ�ามันเสื่อม	ตั้งมาแล้ว	นึกว่าไม่ได้ตั้ง 

เลยจะว่าแต่	นโม	ทั้งวัน	ผู้ฟังก็จะฟังแต่	นโม	มันจะเป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้…”

(สมถธรรม-วิปัสสนาธรรม	หน้า	๒๔๕–๒๔๖)

ค�าปรารภของหลวงตา
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พระธรรมเทศนา
หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
วัดป่าบา้นตาด จังหวัดอุดรธานี
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นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว

เทศน์อบรมฆราวาส	ณ	วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่	๒๒	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๔๐

	 เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธ	ขอให้ชุ่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรม	ด้วยพุทธในหัวใจ	ในกาย	วาจา	ความ

ประพฤต	ิศาสนามแีต่ต�าราใช้ไม่ได้เลย	ต�าราเตม็ตูเ้ตม็หบี	เรามาเรยีนกม็าจดมาจ�าเท่าน้ันความดไีม่ปรากฏ

ในหวัใจเลย	มแีต่ความจ�าไม่เกดิประโยชน์	ใครเรยีนกจ็�าได้ทัง้น้ัน	ไม่น�ามาปฏบิตักิไ็ม่เกดิประโยชน์	เหมอืน

แปลนบ้านแปลนเรือนนั้นแหละ	ท�าให้เต็มห้องก็เต็มอยู่เฉยๆ	ไม่เป็นบ้านเป็นเรือนให้เมื่อไม่น�าออกไปแจง

ไปปฏิบัติไปท�า

	 พทุธศาสนากเ็ป็นแผนผังอันส�าคญัทีจ่ะให้คนด�าเนินตามน้ัน	แล้วเป็นรปูร่างของศลีของธรรมขึน้มา 

ในศาสนาน้ัน	แต่เดีย๋วน้ีไม่ม	ีแทบว่าไม่มแีล้วนะศาสนาพทุธเรา	มแีต่กริยิาเฉยๆ	ว่าถอืศาสนาพทุธ	ความจรงิ 

ทีจ่ะให้มคีวามเกีย่วข้องตดิพนักบัพทุธกบัธรรมกบัสงฆ์ในหวัใจน้ีมน้ีอยมากทเีดยีว	น่ีจึงน่าวิตกมาก	เรายงัม ี

ชีวิตอยูน้ี่คิดดซิูว่า	เราปฏบัิตมิานานเท่าไรเรายงัไม่เคยเปิดนะดงัทีเ่ปิดให้พีน้่องทัง้หลายฟังในปีน้ี	เราจ�าได้ว่า 

ปีน้ีปีเราเปิด	เปิดหวัอกออกมาให้พีน้่องทัง้หลายได้ทราบเสียบ้างไม่ง้ันจะไม่ทราบ	เพราะความคดิความรูสึ้ก 

ของคนมคีวามเหล่ือมล�า้ต�า่สูงต่างกนั	เราจะพดูในธรรมะแง่เดยีวๆ	อย่างเดยีวอย่างน้ี	ผู้ทีม่ภีมูสูิงต�า่ต่างกนัน้ี 

กแ็ยกกนัไปได้หลายทาง	เพราะฉะน้ันจึงพดูให้ได้หลายทาง	ปีน้ีแยบ็ออกมากหลายด้านหลายทาง	กเ็พราะ

วิตกวิจารณ์เกีย่วกบัโลกกบัสงสาร	มองดแูล้วมนัเลอะๆ	เทอะๆ	ไปหมด	แต่ก่อนกเ็ลอะๆ	เทอะๆ	แต่ไม่หนัก 

มากเหมอืนทกุวันน้ี	ทกุวันน้ีหนักมากนะ	ความเลอะเทอะของกเิลสตตีลาดลาดเลน้ีแหลกเหลวไปหมดเวลาน้ี	 

อยูท่ีไ่หนมแีต่กเิลสตตีลาดทัง้น้ัน	ศลีธรรมไม่ค่อยปรากฏในหวัใจคนเลย	กริยิามารยาทการแสดงออกทาง

ด้านศีลธรรมจึงมีน้อยมากทีเดียว	อันนี้ที่น่าวิตกมาก

	 เราห่วงเราจวนตายแล้วน่ีนะ	ใครจะไปอยูค่�า้ฟ้า	บวชมาน้ีได้	๖๓	ปีน้ีแล้วฟังซิ	บางคนยงัไม่เกดิตัง้แต่ 

หลวงตาบัวบวช	ยังไม่เกิดก็มีนี่	บวชพรรษาได้	๖๓	พรรษา	จะ	๖๓	ปีเต็มวันที่	๑๒	พฤษภาคม	ข้างหน้านี้	 

น่ีบวชมานานขนาดน้ันแล้ว	อยูก่นิกบัศลีกบัธรรม	จิตใจพวัพนักบัศลีกบัธรรมเรือ่ยมาตัง้แต่วันบวชจนกระทัง่ 

ป่านน้ี	เรยีนกเ็รยีน	เวลาเรยีนกเ็รยีน	เวลาออกปฏิบัตกิป็ฏิบัต	ิเรยีนอยูก่ป็ฏบิตั	ิเวลาออกเรยีนกป็ฏิบัตเิตม็เมด็ 

เตม็หน่วย	ทน้ีีดโูลกดสูงสารกนั็บวันเลวลงทกุวันๆ	กเ็กดิวิตกวิจารณ์ภายในจิตใจ	ถ้าไม่พดูเสียบ้างกไ็ม่ได้คดิกนั	 

การพดูน้ีพดูให้ได้แง่คดิเพือ่เป็นสิรมิงคลแก่หวัใจของผู้ฟัง	เราไม่ได้เทศน์ไม่ได้พดูเพือ่อย่างอ่ืนอย่างใด	สมมตุว่ิา 
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เปิดอกออกมาน้ีเรากไ็ม่ได้โอ้อวด	เราไม่มเีจตนาโอ้อวดต่อโลกต่อสงสาร	อวดหาอะไร	ของมเีท่าไรกม็เีท่าเดมิ 

ของมนั	อวดให้ดกีว่าน้ันกไ็ม่ด	ีต�าหนิให้เลวกว่าน้ันกไ็ม่เลว	มอียูย่งัไงกม็อียูอ่ย่างน้ัน	แต่เมือ่ไม่เปิดออกมาบ้าง 

ก็ไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบา	จึงเปิดออกบ้าง

	 การขวนขวายทางความดี	 เราก็พยายามเต็มความสามารถ	 การแนะน�าส่ังสอนโลกเรียกว่าทั่ว

ประเทศไทย	เราสอนไปทัว่หมดเลย	ไม่ว่าภาคไหนจังหวัดใดไปทัง้น้ัน	ภาคน้ีทกุภาคการเทศนาว่าการ	จาก

นั้นแล้วก็เป็นเทป	ถอดเทปออกมาจากนั้นก็พิมพ์	ถอดเทปออกพิมพ์	เหล่านี้ถอดออกจากหัวใจทั้งนั้นนะ 

หนังสือเหล่าน้ี	แต่เราไม่เคยเอาตวัออกประกนั	คอืถอดออกมาจากหวัใจทัง้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ๆ	ไม่ว่าไป 

เทศน์ทีไ่หน	ถ้าเป็นธรรมะขัน้สูง	ฟาดเอาสุดขีดเลยเทยีว	ถ้าเป็นธรรมะข้ันธรรมดากท็ัว่ๆ	ไปตามบุคคลทีม่า

ฟังเทศน์	คณะบริษัทบริวารใดที่ควรจะฟังธรรมะขั้นใดตอนใดก็เทศน์ไปตามขั้นตามตอนของผู้ที่มาศึกษา	

ถ้าเป็นผู้ตัง้ใจปฏบิตัจิรงิๆ	เช่น	พระกรรมฐาน	เฉพาะอย่างยิง่วัดป่าบ้านตาดน้ีฟาดลงหมดไม่มอีะไรเหลือใน

พงุน้ีเลย	เทศน์สดุขดีสุดแดน	จากน้ันกถ็อดจากเทปออกไปพมิพ์เป็นตวัหนังสือ	น่ีเรากเ็ทศน์เตม็ก�าลัง	ถ้าว่า

พระสายหลวงปู่มัน่คะนองปากคะนองมอืกม็หีลวงตาบัวน้ีละ	จะว่าเป็นองค์หน่ึงกไ็ด้	คะนองปากคอืยงัไง	 

เทศนาว่าการ	คะนองมอืคอืแต่งหนังสือ	หนังสือเรากไ็ด้แต่ง	คะนองปากกเ็ทศน์อัดเทปออกพมิพ์หนังสือ

กระจายไปหมดทัว่ประเทศไทยน้ี	เริม่แจกมาตัง้แต่	๒๕๐๖	เริม่แจกหนังสือของเรา	เริม่แรกเล่มแรก	๕๐๑	 

พอ	๕๐๖	กพ็มิพ์เป็นจ�านวนมากข้ึนมาละ	พอ	๕๑๔-๑๕	น้ีพมิพ์มาก	๕๐๗-๘-๙-๑๐	น้ีไม่มากนัก	พมิพ์เรือ่ยๆ	 

หากไม่มาก	พอ	๕๑๔-๑๕	น้ีพมิพ์เอาเสียอย่างเป็นเน้ือเป็นหนังตลอดมาจนกระทัง่ทกุวันน้ีนานเท่าไร	ตัง้แต่	 

๕๑๔-๑๕	ประวัตหิลวงปู่มัน่มาจนกระทัง่ป่านน้ี	น่ีก	็๕๔๐	แล้ว	นานสกัเท่าไร	น่ีละเราท�าประโยชน์เพือ่โลก 

เพือ่สงสาร	เราท�ามาตัง้แต่บัดน้ันทีอ่อกหน้าออกตาจรงิๆ	ทัง้หนังสือทัง้เทป	ทัง้เทศนาว่าการทัว่ประเทศไทย	 

เราไปเทศน์ทั้งนั้นแหละ

	 ทน้ีีการขวนขวายด้านวัตถเุรากพ็ยายามอีก	การช่วยโลกช่วยสงสารช่วยทางด้านใดได้เราช่วยทัง้น้ัน	 

ไม่ว่าส่วนบุคคล	ไม่ว่าส่วนรวม	ส่วนใหญ่	เฉพาะอย่างยิง่โรงพยาบาลน้ีเวลาน้ีเกอืบร้อยโรงแล้วนะ	ทีช่่วย 

ไปหลายร้อยล้าน	 ที่ช่วยโรงพยาบาลต่างๆ	 ทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศ	 คือประเทศลาวก็ไปช่วย	

ประเทศไทยเราน้ี	๗๐	กว่าโรงกระมงั	ร่วม	๘๐	โรงแล้วทัง้โรงพยาบาลประเทศลาว	น่ีเรากช่็วยเตม็ความ

สามารถ	จตปัุจจัยไทยทานทีพ่ีน้่องทัง้หลายบรจิาคมามากน้อยดงัทีเ่หน็น้ีแหละ	ไหลออกสู่ประโยชน์ทางโลก 

ทัง้น้ันไม่เกบ็	ในวัดน้ีไม่ให้เกบ็	ให้เกบ็แต่ธรรมอย่างเดยีว	เงนิไม่ให้เกบ็	ให้เกบ็แต่ธรรม	ให้เป็นเศรษฐีธรรม	 

ไม่ต้องการเป็นเศรษฐีเงนิ	เศรษฐีเงนิมเีตม็บ้านเตม็เมอืงไม่เหน็มใีครเอาความสุขมาอวดบ้าง	มหาเศรษฐี 

กเ็ป็นมหนัตทกุข์	ไม่เหน็เอาความสุขมาอวดว่าข้ามเีงนิจ�านวนเท่าน้ันเท่าน้ีข้ามคีวามสุข	ไม่เหน็ม	ีมแีต่ความ 

ทกุข์มาอวดเตม็บ้านเตม็เมอืง	วัตถกุม็มีาแล้ว	ความทกุข์ความเดอืดร้อนกไ็ม่เหน็ลดลงเลย	มแีต่ทวีคณูขึน้ไป 

เรือ่ยๆ	ถ้าเป็นเศรษฐีธรรมเสียบ้างน้ีเป็นยงัไง	เศรษฐีธรรมมมีากมน้ีอยจะเป็นความชุม่เยน็เป็นสุข	ฟาดเสีย 

จนเป็นมหาเศรษฐีธรรมดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านแล้วน้ันเต็มภูมิ	 ไม่มีค�าว่าทุกข์ในจิตใจตั้งแต่วัน
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กเิลสขาดสะบ้ันลงไปจากหวัใจเท่าน้ัน	ตัง้แต่ขณะน้ันจนกระทัง่วันนิพพานตลอดไปเลย	ไม่มกีเิลสตวัใดทีจ่ะ 

มาสร้างกองทกุข์ในหวัใจท่านอีกต่อไปแล้ว	น่ีคอืผู้ชมบรมสุข	มหาเศรษฐีธรรม	ได้แก่พระพทุธเจ้าพระอรหนัต์ท่าน	 

ท่านเป็นมหาเศรษฐีธรรม

	 พวกเราน่ีพวกมหนัตทกุข์	ถ้าว่าเศรษฐีกเ็ศรษฐีทกุข์	มหาเศรษฐีทกุข์เตม็บ้านเตม็เมอืง	วัตถส่ิุงของ 

เงนิทองมเีต็มบ้านเตม็เมอืงน่ันแหละ	แต่ความทกุข์มนักไ็ปกบัวัตถส่ิุงของ	เพราะความดิน้รนกระวนกระวาย	

ได้มาไม่เพยีงพอ	ได้เท่าไรยิง่อยากได้ๆ	ความอยากน้ันแหละเป็นตวัหวิโหยเป็นเรือ่งกองทกุข์	สร้างขึน้จาก

ความอยากให้ดีดให้ดิน้กระวนกระวาย	ว่าไม่พออยูพ่อกนิ	อยากให้มัง่ให้ม	ีมหีน้ามตีา	มชีือ่มเีสียง	ช่ือกม็แีล้ว 

ไม่เอา	ให้กิเลสมาตั้งชื่อให้จะตายก็ไม่รู้	นี่ละเรื่องด้านวัตถุก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละ	เป็นยังไงไปที่ไหน 

ไม่อดไม่อยาก	แต่ความทกุข์ของคนกเ็กล่ือนไปเช่นเดยีวกนั	หาความบกบางไม่ได้	เพราะฉะน้ันจงพากนัสร้าง 

ความสุขในธรรมทั้งหลาย	ให้มีธรรมภายในใจบ้าง	จะปรากฏเป็นผู้มีเศรษฐีธรรมภายในใจ	เศรษฐีธรรม	

มหาเศรษฐีธรรมภายในใจเย็นไปหมดเลย

	 นี่ก็ได้พยายามช่วยโลกช่วยสงสาร	 และท�าให้เป็นคติตัวอย่างแก่บ้านแก่เมืองด้วยนะ	 อย่างแจก

ส่ิงของน้ันน้ีเรากท็�าให้เป็นประโยชน์	ให้เป็นคตติวัอย่างแก่บ้านเมอืงกลุบตุรสุดท้ายภายหลัง	ศรทัธาญาตโิยม 

ทัง้หลายให้ได้ดูเป็นตวัอย่าง	น้ีแหละทางจอมปราชญ์ท่านเดนิท่านเดนิอย่างน้ี	พระพทุธเจ้าทกุๆ	พระองค์เดนิ	 

พระสาวกอรหตัอรหนัต์ผู้พ้นจากความทกุข์โดยประการทัง้ปวงแล้วเดนิ	ท่านเดนิอย่างน้ี	เดนิด้วยการให้ทาน	 

เดินด้วยการรักษาศีล	เดินด้วยการเจริญเมตตาภาวนา	ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	ใครมีมากมีน้อย

ช่วยเหลือกันตามเกิดตามมี	 อย่าหึงหวงไว้ใช้ไว้กินแต่ผู้เดียว	 ทั้งๆ	 ที่เราอยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่กับมนุษย์	

มนุษย์เป็นสัตว์พวกสัตว์หมู	่มนุษย์ข้ีขลาดอยูค่นเดยีวไม่ได้	ต้องอยูก่บัหมูก่บัเพือ่น	อยูก่บัหมูก่บัเพือ่นแล้ว 

กเ็หน็แก่ตวัอย่างน้ันใช้ไม่ได้	อยูก่บัใครกใ็ห้มคีวามสุขต่อกนั	ให้มคีวามเฉล่ียเผ่ือแผ่ต่อกนัน้ันเรยีกว่ามนุษย์มี

คณุค่า	สังคมของมนุษย์มคีณุค่า	ไม่ใช่เป็นโมฆะ	น่ีกไ็ด้ท�าให้เป็นประโยชน์ให้เป็นคตติวัอย่างแก่โลก	น้ีแจก 

ตลอด	บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเอาของอะไรมานี้แจก	แจกเรื่อยไปหมดทุกด้านทุกทางที่จะท�าได้

	 ถ้าพดูถงึเรือ่งความหวังกเ็รยีนให้ทราบ	เรยีกว่าเปิด	ฟังแต่ว่าเปิดเถอะ	ถ้าพดูถงึเรือ่งความหวังในส่ิง 

ทัง้หลายทีเ่ราท�าน้ี	เราไม่ได้หวังอะไรจากส่ิงเหล่าน้ีเลย	มแีต่ให้ด้วยความเมตตาสงสาร	ถ้าหวังกห็วังให้เป็น 

ประโยชน์แก่ผู้ที่รับไปหน่ึง	 หวังให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ถือเป็นคติตัวอย่างหน่ึงเท่าน้ัน	 

ถ้าเป็นความหวัง	ส่วนจะหวังบญุหวังกศุลหวังมรรคผลนิพพานด้วยอ�านาจแห่งการท�าเหล่าน้ี	ในปัจจุบันน้ี 

แล้วเราไม่หวัง	เราหวังมาพอแล้ว	เรากท็�าให้พอเตม็หวัใจแล้วทกุส่ิงทกุอย่าง	บุญบาปเปิดออกหมดแล้วไม่ให้ 

มีเหลือค้างในหัวใจ	บุญก็เปิดออก	บาปก็เปิดออก	บันไดกับบ้านให้อยู่คนละแห่งไม่ให้อยู่ติดกัน	บันไดคือ

บญุกศุลหนุนขึน้ไปสู่บ้าน	เมือ่ข้ึนถงึบ้านแล้ว	บันไดกบับ้านกแ็ยกกนั	บญุกบับาปกแ็ยกกนักบัหวัใจ	หวัใจถงึ 

บรมสุขแล้วแยกกัน	นี่เรียกว่าต่างคนต่างอยู่	นี่อยู่ด้วยวิธีนี้ให้ฟังเอา



285

หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

	 นี่ก็จวนตายมาแล้ว	บางคนพอพูดอย่างนี้ก็ไปโฆษณากันเป็นบ้าไปมีเยอะนะ	ว่าหลวงตาบัวนี่ปลง

อายสัุงขารแล้ว	เราเปิดธรรมให้ฟังเพือ่เป็นคตเิครือ่งเตอืนใจด้วยการปฏบิตัมิามากน้อยให้ท่านทัง้หลายได้

ทราบว่าต้ังแต่ออกปฏบิตัมิาน้ีเป็นเวลา	๔๗-๔๘-๔๙	ปีน้ีแล้ว	การปฏบิตัยิงันานกว่าน้ัน	ตัง้แต่บวชมากป็ฏบิตั	ิ 

เรยีนหนังสืออยูก่ป็ฏบัิต	ิไม่ให้ใครรูใ้ครเหน็	ท�าอยูค่นเดยีวๆ	แบบลับๆ	ไม่ให้ใครรูใ้ครเหน็	เพือ่นฝูงด้วยกนั 

มันเหมือนลิง	อยู่ด้วยกัน	พอเราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิให้เห็น	โห	นี่จะไปสวรรค์นิพพานแล้วเหรอ	โน่น 

มนัมาแหย่นะ	มนัน่าโมโหน่ะซิ	พอเหน็เราเดินจงกรมบ้าง	เหน็เราน่ังภาวนาบ้าง	หอื	น่ีจะไปสวรรค์นิพพาน

เดีย๋วน้ีเชยีวหรอื	คอยกนัหน่อยน่ะ	มนัหาอุบายอย่างน้ันพวกบ้าน่ัน	พวกเดยีวกนั	เราจะไปปรบัโทษปรบักรรม 

อะไรกนัได้กพ็วกเดยีวกนั	มนักเ็หมอืนอวัยวะเดยีวกนั	เพราะฉะน้ันเราถงึหลบถงึหลีกท�าความด	ีเวลาเงยีบๆ	 

หยดุเรยีนหนังสือแล้วลงมาเดนิจงกรม	คนืดกึๆ	เงยีบ	จากน้ันเข้าในห้องกเ็ข้าไปภาวนา	เราปฏบิตัมิาอย่างน้ัน 

ตัง้แต่เรยีนหนังสืออยูไ่ม่เคยลดเคยละ	พอก้าวขึน้สู่เวทแีล้วเป็นพรรษาที	่๗	ฟังนะพีน้่อง	ฟังให้ดนีะ	ไม่ใช่ 

จะพดูอยูเ่รือ่ยๆ	นะ	เราเพิง่จะเริม่มาเปิดให้พีน้่องทัง้หลายฟัง	ผลของการปฏบัิตมิา	ศลีธรรมของพระพทุธเจ้า 

เป็นยงัไง	ทีว่่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานปรากฏอยูท่ีไ่หน	ปรากฏอยูก่บัหวัใจผู้ปฏบิตัธิรรมน้ันแล	โดยเฉพาะ 

ก้าวขึ้นนั้นแล้ว	ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งบัดนี้	ตั้งแต่พรรษา	๗	จนกระทั่งบัดนี้	นานไหมการปฏิบัติธรรม

	 แล้วการส่ังสอนโลกกต็ัง้แต่ปีหลวงปู่มัน่มรณภาพ	๒๔๙๓	จนกระทัง่ป่านน้ีแหละ	น่ันละเริม่สอนโลก	 

โลกเข้าไปเกีย่วข้องตดิต่อพวัพนั	นับแต่พระเณรลงไปโดยล�าดบัถงึประชาชนจนกระทัง่บัดน้ี	เรากส็อนอย่าง 

เตม็ภมู	ิในหนังสือทกุเล่มถอดออกจากหวัตับหวัปอดเราน้ีออกไปสอน	เป็นแต่เพยีงไม่ยนืยนัว่าข้ารูอ้ย่างน้ี	 

ข้าเหน็อย่างน้ี	ข้าทรงธรรมประเภทน้ีไว้อย่างน้ี	เป็นแต่เพยีงไม่ได้พดูอย่างน้ันเท่าน้ัน	แต่ปีน้ีมาพดูแล้วออกพดู 

เสียบ้าง	เอาตวัออกยนัเสียบ้าง	ให้เหน็ทัง้ของกลาง	ให้เหน็ทัง้สักขพียาน	ให้เหน็ทัง้ตวัการ	ตวัการถ้าทาง

โลกเขาเรียกว่าทางโจรผู้ร้าย	แต่นี้เราไม่ได้เป็นโจรเป็นผู้ร้าย	เรียกว่าตัวการ	สิ่งเหล่านี้ออกจากตัวการสู่

จุดศูนย์กลางจริงๆ	นี่เราก็ได้เทศน์ให้เต็มภูมิให้พี่น้องทั้งหลายฟัง	 เทศน์นี้เราไม่ได้เทศน์ด้วยความสงสัย	

เทศน์ด้วยความแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ๆ	ไม่ว่าทางด้านใด	ด้านแต่งหนังสือกด็	ีด้านเทศนาว่าการกด็	ีตลอดถงึ 

การพูดอยู่	ณ	บัดนี้ก็ดี	เราไม่ได้สงสัยในการพูดทุกอย่างว่าผิดไป	เราพูดด้วยความแน่ใจเพราะปฏิบัติมา 

ก็เป็นที่แน่ใจแล้ว	ถึงเอาออกตลาดวางตลาด	ถ้าพูดถึงว่าทางตลาด	ก็เป็นที่แน่ใจแล้ว	ใช้ได้เต็มภูมิแล้วๆ	

แล้วออก	นี่ยังไม่ได้มีแต่เพียงว่าเอาตัวการออกไปยัน	ปีนี้ออกยันเสียแล้ว	ยันว่ายังไง	เราไม่ได้ลืมนี่นะ	 

ยนัว่าเวลามชีีวิตอยูน้ี่เราจะท�าความดใีห้โลกทัง้หลายได้เป็นคตติวัอย่างอันดงีาม	และท�าด้วยความเมตตา

สงสารต่อโลก	 เพราะหลังจากน้ีแล้วคือว่า	 เราตายแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดในโลกน้ีอีกต่อไปเป็นตลอด 

อนันตกาล	จะเกดิซ�า้ๆ	ซากๆ	ตายแล้วตายเล่า	ตายเกล่ือนตายกล่นวุ่นวายอยูต่ัง้แต่ชาตน้ีิย้อนหลังเท่าน้ัน	

ตัง้แต่บัดน้ีต่อไปเป็นชาตสุิดท้ายของเรา	เราจะไม่มาเกดิมาตายอย่างน้ีอีกต่อไป	เราถงึทีสุ่ดวิมตุตหิลุดพ้น 

แล้วในหัวใจของเรา
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	 ใครจะว่าเราบ้ากใ็ห้ว่าไป	เราไม่ได้พดูออกด้วยความเป็นบ้า	เราพดูออกด้วยความเป็นธรรม	ขอให้ 

พี่น้องทั้งหลายฟังเป็นธรรม	อย่าไปหาว่าหลวงตาบัวนี้โอ้อวดอย่างนั้นอย่างนี้	นั้นละกิเลสมันเข้าไปย�่าย ี

ตแีหลกไปตตีลาดแล้วนะน่ันน่ะ	แล้วแทนทีจ่ะได้ผลประโยชน์จากคตธิรรมทีท่่านสอนน้ี	กลับไปเป็นข้าศกึต่อ 

ตวัเองเผาลนตวัเองว่าหลวงตาบวัโอ้อวดอย่างน้ันอย่างน้ี	โอ้อวดอะไร	ของปลอมมยีงัแสดงออกได้เตม็บ้าน 

เตม็เมอืงเตม็โลกเตม็สงสาร	จนหาทีอ่ยูไ่ม่ได้เพราะของปลอมทัง้น้ัน	ของจรงิมแีสดงออกมาไม่ได้มอีย่างเหรอ	 

ถ้าอย่างน้ันศาสนากห็มดแล้วในประเทศไทยเรา	พทุธศาสนาไม่มแีล้ว	ผู้รูข้องจรงิเหน็ของจรงิ	น�าของจรงิ

ออกมาพดูไม่ได้	เป็นการโอ้การอวด	เหน็ไหม	กเิลสเอารดัเอาเปรยีบ	กเิลสเหยยีบย�า่ท�าลายหมด	ไม่ให้พดู

ของจรงิ	ให้พดูแต่ของปลอม	เรือ่งของกเิลสเตม็บ้านเตม็เมอืงพดูได้ทัง้น้ัน	ถ้าพดูของจรงิพดูไม่ได้	น่ีเหน็ไหม 

ศาสนาจะหมดแล้วนะ	ถ้าของจรงิพดูออกมาไม่ได้	น้ีเรารูจ้รงิเหน็จรงิอย่างน้ี	เราพดูตามเรือ่งความรูจ้รงิ 

เหน็จรงิอย่างน้ี	เหมอืนพระพทุธเจ้าท่านตรสัรูธ้รรมแล้ว	ท่านรูจ้รงิเหน็จรงิท่านประกาศธรรมสอนโลกเรือ่ยมา	 

ไม่ว่าพระพทุธเจ้าพระองค์ใดทรงท�าแบบเดยีวกนั	และพระสาวกกเ็หมอืนกนั	เมือ่รูธ้รรมแล้วกป็ระกาศธรรม 

สอนโลก	คอืเอาความจรงิออกสอนโลก	น่ีกค็วามจรงิอันเดยีวกนัเราน�ามาพดูน้ีจะผิดไปทีต่รงไหน	แล้วพดู 

ให้ฟังน้ีกพ็ดูให้พทุธบรษัิทบรรดาทีเ่ป็นลูกศษิย์ลูกหาเสียด้วย	ไม่ได้พดูให้ทีไ่หนๆ	ทีอ่ื่นๆ	ฟัง	ซ่ึงเขาไม่ได้สนใจ 

ในอรรถในธรรม	เราพดูให้เลอืดเน้ืออันเดยีวกนัฟัง	ด้วยเจตนาหวังดแีละความเมตตาอย่างยิง่ล้นพ้นอยูใ่น 

หัวใจของเรา	แล้วจะผิดไปที่ตรงไหน	นอกจากจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ฟังได้ยึดถือไป	

	 เพราะฉะน้ันเราถงึท�า	ท�าให้สนุกมอืว่างัน้เลยการท�าคณุงามความด	ีท�าเสียจนกระทัง่ท�าไม่ได้แล้วเรา

จะหยดุ	เราหยดุ	เราหยดุจรงิๆ	ด้วยไม่วกไม่เวียนอีก	การเกดิการตายดงับทภาษิตทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดง 

แก่เบญจวัคคีย์ทั้งห้า	ญาณญฺจ	ปน	เม	ทสฺสน�	อุทปาทิ	งานอันล�้าเลิศประเสริฐสุด	ความรู้ความเห็นอัน

ล�้าเลิศประเสริฐสุด	ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคต	นั่นข้อหนึ่ง	ข้อที่สอง	อกุปฺปา	เม	วิมุตฺติ	ความหลุดพ้น

ของเราไม่ก�าเรบิอีกแล้ว	คอืความหลุดพ้นจากทกุข์ไม่มกีารก�าเรบิแล้ว	อยมนตฺมิา	ชาต	ิน่ีเป็นทีส่าม	ชาตน้ีิ 

เป็นชาติสุดท้ายของเราตถาคต	นตฺถิทานิ	ปุนพฺภโว	ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปความเกิดอีกตายอีกทุกข์อีกของเรา 

ไม่มอีีกแล้ว	น้ีเป็นพระพทุธภาษิตทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคย์ีทัง้ห้า	ต้อนรบัเบญจวัคคย์ีทัง้ห้า	

และเบญจวัคคย์ีทัง้ห้าท่านกร็บัได้หมดในธรรม	๔	ข้อน้ี	ท่านเป็นพระอรหนัต์โดยสมบรูณ์ด้วยกนัทัง้	๕	องค์	 

เบญจวัคคย์ีทัง้ห้ามพีระอัญญาโกณฑัญญะ	เป็นต้น	ได้รบัเทดิทนูธรรมะ	๔	ข้อน้ีไว้เตม็หวัใจ	เป็นพระอรหนัต์ 

ล้วนๆ	 ขึ้นมาฉันใด	 หลวงตาบัวก็เป็นฉันนั้นเหมือนกันไม่ได้เป็นอย่างอื่น	 เราพูดด้วยความแน่ใจของเรา	

เราเทดิทนูธรรมเหล่าน้ีไว้เตม็หวัใจของเรามาได้	๔๘	ปีน้ีแล้วในธรรมะประเภทน้ี	ปีน้ีเราถงึได้มาเปิดให้ฟัง	 

เราเทิดทูนธรรมะประเภทนี้	ถึงหัวใจในธรรมะประเภทนี้มาได้	๔๘	ปีนี้แล้ว	ปีนี้จึงเป็นปีที่เปิดออกให้ท่าน

ทัง้หลายทราบ	ตัง้แต่ปีหลวงปู่มัน่มรณภาพมาจนกระทัง่ป่านน้ี	เราได้ครองธรรมะประเภทน้ีมา	แต่ไม่เคย

แสดงอะไรออกมา	 มีความจริงยังไงก็ว่าไปตามหลักความจริง	 แต่นี้มันจะตายทิ้งเปล่าๆ	 ตายทิ้งเปล่าๆ	 

เกิดประโยชน์อะไร	 เราเกิดมาก็เพื่อท�าประโยชน์ให้ตนเองและโลก	แล้วเวลาจะตายก็จะท�าประโยชน์ให้
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โลกบ้างอย่างน้ีมนัเป็นความเสยีหายแล้วเหรอ	ถ้าเป็นความเสียหายกผู้็ทีต้่องการความเสียหายกส็ร้างเอาๆ	 

เท่านั้นเอง	นั่นละจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายจ�าเอาไว้	เราท�าประโยชน์เราท�าเป็นที่แน่ใจ

	 เพราะฉะน้ันขอให้ยดึหลักน้ีไว้เป็นหลักใจ	หลกัความประพฤตหิน้าทีก่ารงาน	อย่าลืมศลีลืมทาน	อย่าลืม 

การกศุล	ตายแล้วจะไปเป็นเปรตเป็นผีตกนรกอเวจี	เพราะความเช่ือกเิลสตณัหาใช้ไม่ได้นะ	ต้องเช่ืออรรถ

เช่ือธรรม	เราเป็นลูกศษิย์ตถาคตเช่ือพระพทุธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	ให้เสาะแสวงหาการท�าบุญให้ทาน	

นรก	สวรรค์	พรหมโลก	มีสดๆ	ร้อนๆ	พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วทุกๆ	พระองค์เป็นแบบเดียวกันหมดไม่มี

เคลือ่นคลาดไปไหนเลย	บาปมตีามเดมิ	บุญมตีามเดมิ	นรกมตีามเดมิ	สวรรค์มตีามเดมิ	ถ้าใครท�าบญุท�าบาป 

กไ็ปตามสถานทีท่ีต่นท�าไว้ทัง้ดทีัง้ชัว่น้ันแล	เพราะฉะน้ันจึงให้เลือกเฟ้นเสียตัง้แต่บัดน้ี	เวลาตายแล้วจึงนิมนต์ 

พระมา	กุสลา	ธมฺมา	กุสลา	ธมฺมา	ยายน้ีตายแล้วไปไหนนา	อย่ามานิมนต์หลวงตาบัวไปนะ	เราเอาค้อนปา 

อย่าว่าไม่บอกนะ	เพราะเหตไุรถงึว่างัน้	หลวงตาบัวตายน้ีบอกชดัๆ	เลยว่าไม่ให้นิมนต์พระมา	กุสลา	ธมฺมา	 

เราสร้างมาพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง	เต็มหัวใจเราแล้ว	เราไม่สงสัยแล้วในธรรมของพระพุทธเจ้า	ไม่ว่าจะ

พระไตรปิฎก	ไม่ว่าจะธรรมความจริงทั่วไตรโลกธาตุ	เราบรรจุเข้าในหัวใจนี้หมดแล้ว	เราไม่ได้สงสัยแล้ว	

เพราะฉะนั้นจึงไม่จ�าเป็นจะต้องนิมนต์พระมา	กุสลา	ธมฺมา	กุสลา	ธมฺมา	หลวงตาบัวตายแล้วไปไหนนา	

ไปสันพร้า	(สันมีด)	นี่เราจะว่าอย่างนั้น	เราไม่ว่าไปไหนละ

	 ถ้าสร้างให้เตม็เมด็เตม็หน่วยแล้วสงสัยไปไหน	แล้วสงสัยอยูส่อนคนไปหาอะไร	ถ้าเรายงัสงสัยอรรถ 

ธรรมอยู	่แล้วสอนคนเตม็เมด็เตม็หน่วยได้ยงัไง	น่ีเราสอนคนเตม็เมด็เตม็หน่วยเตม็หวัใจเรานะ	สอนด้วย

ความแน่ใจไม่ได้สงสัยเลย	และตายแล้วจะไปสงสัยตัวเรายังไงนี่อันหนึ่ง	อันที่สองนี้ให้เป็นตามอัธยาศัย

ของเราเอง	เวลาเราจะตายจรงิๆ	เราเข้าห้องพบั	น้ีเป็นตามอัธยาศยัของเรานะ	เราอยูค่นเดยีวถงึวาระที ่

จะตายแล้ว	เราเข้าห้องพบั	จะท�าวิธไีหนกต็าม	จะนอนกต็าม	จะน่ังกต็าม	ท�าพธิตีายลาโลกลาสงสารลาการ 

ไม่กลับมาอีก	ดดีผึงเดยีวเท่าน้ันไปเลย	ศพน้ีขออย่างเดยีว	อย่าเอาไปประกาศเป็นปลาเน่าขายให้แมลงวัน 

แมลงวนมนักวนยุง่นะ	ศพหลวงตาบัวตายน้ีจะเป็นปลาเน่าประกาศขายล่ันโลกอยูน่ะ	ไม่ใช่เล่นๆ	นะ	มนัจะ 

ประกาศล่ันไปหมดน่ันละ	มนัไม่ได้เสาะแสวงหาบุญหากศุล	มนัหาแต่เงนิหาแต่ไอ้หลังลาย	แล้วหลวงตาบัว 

ก็เลยกลายเป็นสินค้าไอ้หลังลายไปเลย	แหลกไปหมด	อันนี้เราขอจากพี่น้องทั้งหลายชาวพุทธของเราไว้

ตั้งแต่บัดนี้	อย่าให้มีอย่าให้เป็น	ให้ท�ากันด้วยความสงบเสงี่ยม	ตายแล้ว	๒-๓	คนขึ้นไปเผาเท่านั้นพอแล้ว	 

อย่ายุม่ย่ามๆ	อย่าเอายศถาบรรดาศกัดิม์าเหยยีบย�า่ท�าลายธรรมของพระพทุธเจ้า	ให้เป็นธรรมล้วนๆ	ท�าอะไร 

ให้เป็นธรรมล้วนๆ	นั้นเป็นที่พอใจของเรา	เพราะพระพุทธเจ้าทรงชมเชยอย่างนั้น

	 วันน้ีพีน้่องทัง้หลายมาเยีย่มจากทางใกล้ทางไกล	ได้เปิดอรรถเปิดธรรมให้ฟังตัง้แต่ต้นแห่งการปฏบิตัิ 

มาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย	ก็หวังว่าจะเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกัน

	 ต่อไปนี้จะให้พร
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	 รางจืดน่ีชอบอยูต่ามน�า้ซับน�า้ซึมในเขา	มนัมาจากภูเขา	ทางภสิูงห์ภวัูวมเียอะ	เขาเรยีกรางจืด	รางจืดน้ี 

เป็นยาส�าคญันะ	แก้เบือ่แก้อะไรได้จรงิๆ	เราแพ้ยาเราคนัเสียจนกระทัง่	โอ้โห	พวกไอ้อ้วนไอ้ตบูน้ี	แต่ก่อน 

ดเูหมอืนยงัไม่เล้ียงมนั	ไอ้อ้วนไอ้ตบูอยูใ่ต้ถนุน้ี	ถ้าเป็นอย่างมนัอยูท่กุวันน้ีแล้วก�าแพงวัดแตกนะ	สู้เราไม่ได้

เราเกา	มันแพ้ยา	เกาฟาด	๒	มือ	๓	มือโน่นน่ะมันจะตาย	แล้วเอารางจืดนี่ละมาฝนกิน	ไม่ถึง	๑๕	นาทีนะ	 

สงบเงียบหายเงียบไปเลย	 จึงได้เห็นฤทธิ์ของมันว่าเก่งจริงๆ	 ไม่เพียงแต่ชื่อว่ารางจืดๆ	 แก้พิษแก้อะไร	

เราได้เอามาแก้เอง	โอ้โห	จนจะพองหมดตัวเกา	มันแพ้ยาอะไรก็ไม่รู้	บทเวลาแพ้	แพ้เสียขนาดจนพระ

มาดูข้างหลังนี้ดูไม่ได้เลย

	 เอายาอะไรมาฉนัมนักย็ิง่เพิม่ยิง่เสรมิขึน้ไป	กเ็ลยเอารางจืดน้ีมา	เขาเรยีกรางจืด	จางจืดกม็	ีเขาเรยีก	 

๒	อย่าง	ฝนข้นๆ	ครึ่งแก้วก็ไม่ถึง	พอฉันลงไปไม่ถึง	๑๕	นาที	ที่คันยิ่งกว่าหมาเกาหมัดสงบเงียบเชียว	 

น่ันละเราถงึได้นับถอืมนั	อันน้ีมอียูท่างถ�า้พระเวส	อ�าเภอนาแก	เดีย๋วน้ีดเูหมอืนจะไม่เหลือละ	หมด	เข้าใจว่า 

จะหมดจริงๆ	ไม่มีใครสงวนซิ	มีแต่ผู้ท�าลาย	อันนี้มันเกิดธรรมชาติของมันเอง

	 เราเคยไปพกัอยูแ่ถวน้ัน	เขาเรยีกบ้านแจ้ง	บ้านนาโสก	บ้านนาโสกญาครดูท่ีานไปสร้างวัด	ญาครดู ี

เป็นหมู่	(เพื่อน)	กันกับหลวงปู่ฝั้น	ท่านอยู่บ้านม่วงไข่	พรรณาฯ	นี่บ้านเดียวกัน	ญาครูดีท่านไปสร้างบ้าน 

นาโสกน่ันละสร้างวัด	เราไปพกัอยูน่ั่นช่ัวระยะกาล	แล้วกเ็ข้าไปบ้านแจ้งเข้าไปถ�า้พระเวส	ไปเหน็อันน้ีละทีว่่า

รางจืด	ไปเหน็อยูท่างโน้นละหลาย	แต่ก่อนถ�า้พระเวสพระท่านไปเทีย่วไม่ขาดนะ	หมูบ้่านเขาเรยีกบ้านแจ้ง	 

เขาท�าร้านเล็กไว้ส�าหรบัพระมาถงึกลางทาง	และทางบ้านกม็าถงึกลางทาง	ถ้าบณิฑบาตในบ้านกไ็กลเกนิไป	 

มาแค่กลางทางก	็๔	กโิลฯ	กว่า	ทางบ้านมากม็ารออยูท่ีน่ั่น	ทางวัดมากร็ออยูท่ีน่ั่น	คอืทางบ้านเขารวมกนั	

เขามีอะไรมาเขาก็เอามารวมกันที่บ้านนั่นแหละ	เขาจะให้ผู้ใดผู้หนึ่งขึ้นไปคนหนึ่งหรือสองคน	โยมผู้ชาย

หาบขึน้ไป	ไปถงึครึง่ทาง	พระท่านกล็งมาทีน่ั่นมารบับิณฑบาตทีน่ั่น	จากน้ันท่านกข็ึน้เขา	พวกญาตโิยมกล็ง	 

เราก็เคยไปที่นั่น

	 แต่เดีย๋วน้ีดเูหมอืนจะไม่มแีล้วละ	พวกมนัส�าปะหลัง	พวกอ้อย	พวกอะไรน้ีท�าลายมนัหมด	สวนมนั	

สวนอ้อยใหญ่โตมากท�าลายหมด	ประเทศไทยเราบรรดาที่เป็นป่าเป็นเขามักจะเป็นอันนี้ละท�าลาย	เพราะ

งานของหลวงตา

เทศน์อบรมฆราวาส	ณ	วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่	๒๖	มิถุนายน	พุทธศักราช	๒๕๓๔
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เราไปเที่ยวเสียจนเกือบทั่วประทศไทยในดงๆ	 หรือจะว่าทั่วประเทศไทยก็พูดได้	 ก็มีแต่อันนี้ทั้งนั้น	 มีแต่ 

พวกมันส�าปะหลัง	พวกอ้อย	ปอก็มีแต่ไม่มากนักนะ	ท�าลายจริงๆ	หมด	ไม่มีเหลือป่า

	 เมือ่ตะกีถ้ามถงึเรือ่งไม่ได้อาหารไปถวายพระท่าน		ไปเมือ่วานน้ี	ได้แต่ข้าวนะ	เพราะเราไม่ได้คดิว่า 

จะไป	เพยีงแต่ผ่านไปเท่าน้ัน	ถ้าไปกต้็องเตรยีมพร้อมอาหารส้ันอาหารยาว	อาหารยาวกห็มายถงึอาหารแห้ง 

ฉันได้นานๆ	พวกปลาย่าง	พวกอาหารกระป๋อง	อะไรเหล่าน้ีได้นาน	ตัง้แต่วานมาน้ียุง่มากนะ	วันน้ีกย็งัผูก 

ระโยงระยางเอาไว้	ทีม่าเรากด็เุอา	เราทนไม่ได้เราดเุอา	เพือ่เป็นทางออกของเรากด็เุอาบ้างซิ	คนน้ันจะมา 

วันน้ัน	วันน้ันไม่ทราบเวลาเท่าไร	คณะน้ันจะมาวันน้ัน	ทน้ีีไม่ทราบเวลาเท่าไร	คณะน้ีกจ็ะมาวันน้ัน	วันน้ันแหละ 

แต่ไม่ทราบเวลาเท่าไรๆ	ทีนี้ก็ผูกระโยงระยางล่ามโซ่เราไว้ซิ	เราจะไปไหนมาไหนก็ไปไม่ได้

	 มาก็ดุเอาละซิ	หือ	งานของเรามีแต่กับคณะเดียวเท่านั้นหรือ	ทั้งโลกแผ่นดินนี่น่ะเราว่าซิ	คนอื่น

เขาไม่มงีานหรอื	คนอ่ืนเขาไม่มสีารประโยชน์อะไรหรอื	มเีฉพาะเราเท่าน้ีหรอื	ถงึมาเอากนัไว้ทัง้วันๆ	น่ีนะ	 

นั้นเอาละนะ	ก็ควรจะบอกก�าหนดเวล�่าเวลาให้บ้างซิ	บอกวันนั้นวันนี้ได้ยังไงคนทั่วแผ่นดิน	แล้วเราก็ท�า

ประโยชน์ทัว่แผ่นดนิน่ีนา	น่ันเรือ่งมนัเหตทุีจ่ะดกุด็เุพราะเหตน้ัุน	คนน้ันจะมาวันน้ัน	คนน้ีจะมาวันน้ี	เลยยุง่กนั 

ไปหมดทั้งวัน

	 น่ีเราพดูถงึเรือ่งค�าพดูของคนทีเ่ขามาบอกมาพดู	เอาเราครอบไว้เลยเหมอืนกบัว่าทัง้วันน้ีล่ามโซ่เรา

ไว้กดัหญ้ากนิหญ้าอยูต่ามน้ี	ไม่ให้นอกไปจากน้ี	กว่็าเอาล่ะซี	เราไม่ใช่ควายน่ีนะ	งานของเราวันหน่ึงๆ	เท่าไร	 

บางทเีรากฟั็ง	ฟังแล้วมนัเหลิงๆ	ไม่กะทดัรดัอย่างน้ี	เรากไ็ม่ปฏบัิตติาม	เพราะงานอ่ืนทีม่คีวามส�าคญัๆ	ยิง่กว่าน้ี 

มอีีกมาก	เรากไ็ปงานน้ันงานน้ี	ต้องได้คดิ	ทกุวันน้ีไม่คดิไม่ได้นะ	เพราะก�าลังวังชาของเรา	เวล�า่เวลาของเรา 

เหมอืนกบัว่ามเีฉพาะๆ	ไม่เศษไม่เลยไปบ้างนะ	วันหน่ึงๆ	เวลาน้ีเหมอืนว่าไม่มเีศษมเีลยไปนอกจากประโยชน์ 

ที่เราจะได้ท�าต่อโลก	เวล�่าเวลาวันหนึ่งๆ

	 ค�าพดูค�าจาลมออกจากปาก	ไม่ใช่เราจะพดูไปได้ทัง้วัน	เพราะคนมนัตายได้	หมดลมแล้วตายใช่ไหมล่ะ	 

ไม่พูดก็ตายถ้าหมดลม	หมดลมอะไร	หมดลมหายใจล่ะซิ	ไม่ต้องพูดมันก็ตายใช่ไหมล่ะ	อันนี้ลมปากพูด 

ก็ต้องค�านึงค�านวณ	 ไม่ใช่จะพูดสุ่มส่ีสุ่มห้าแล้วหมดลมไปเปล่าๆ	 หมดเวลาไปเปล่าๆ	 คนน้ีมาหยิบเอา 

นิดหน่ึง	เรากท็ุม่ให้หมดทัง้ร่างเรา	คนน้ีมาหยบิเอานิดหน่ึง	เรากท็ุม่ให้หมดทัง้ร่างเรา	สุดท้ายเรากห็มดลม

ก็หมดเวลาของเรากห็มด	วนัหนึง่หมดไป	ธาตขุนัธ์สขุภาพลดลงไปๆ	เพื่อคนเพียงคนเดยีวสองคนเทา่นัน้

มันสมควรแล้วเหรอ	เพราะฉะนั้นจึงต้องได้คิดเอา	คิดจริงๆ	ใครจะมาเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยเพียงไร

ผลประโยชน์ทีจ่ะได้แก่ผู้มาเกีย่วข้องมากน้อยเพยีงไร	เทยีบกนัให้ได้ทกุสัดทกุส่วนแล้วออกปฏบิตัติามน้ันๆ

	 เพราะฉะน้ันการพดูการจากบัใครกต็าม	เวลาถามเราสุ่มส่ีสุ่มห้า	เราจึงไม่ตอบสุ่มส่ีสุ่มห้าให้	เดีย๋วปาก 

เราว่างีเ้ลย	เดีย๋วพดูเราว่างี	้พอถงึเวลาแล้วกพ็ดูให้ได้ฟังทัว่ถงึกนั	ไม่ใช่คนน้ีฟังเสียค�าสองค�าแล้วพดูวันยงัค�า่ 

ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร	สงเคราะห์คนด้วยค�าพูดค�าหนึ่งกับคนคนเดียว	ทั้งๆ	ที่ค�าพูดค�าหนึ่งสามารถที่จะ



291

หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เข้าหไูด้ทกุหคูน	นอกจากคนหหูนวก	คนหดูกีไ็ด้ยนิ	แล้วถอืเอาเป็นประโยชน์ได้	เมือ่เป็นเช่นน้ันแล้วเรากต้็อง 

เผื่ออย่างนั้นด้วย	 ไม่ใช่จะเผื่อหูเดียวเท่านั้น	 นี่ล�าบากนะทุกวันนี้	 พระเณรก็เหมือนกัน	 มากเข้าทุกวันๆ	

ประชาชนญาติโยมก็มาก	ก�าลังเราลดน้อยลงๆ	จนได้ค�านึงพิจารณาบวกลบคูณหารแล้วก็ออกมาปฏิบัติ

อย่างนี้ล่ะ	ไม่งั้นไม่พอกับความต้องการที่เราจะท�าประโยชน์ให้แก่โลก

	 น่ีกพ็อลงไปจากน้ีแล้วกใ็ครจะไปรมุเรากไ็ม่ได้	เรากบ็อกแล้ว	มอีะไรกพ็ดูกนัเสยีตอนน้ี	พอลงไปแล้ว 

เราก็มีธุระอีกอันหน่ึงนะ	 ไม่ใช่เราไปอยู่เฉยๆ	 นะน่ี	 แม้แต่ลงไปจากตอนที่ฉันจังหันแล้วก็เหมือนกัน	 

ให้ญาติโยมรับประทานกัน	เราออกจากนี้ไปปั๊บ	ไปโน้นเราก็ไปท�าประโยชน์ของเราชนิดหนึ่งอีกนะ	นั่นก็ 

ประโยชน์เพื่อโลกนะ	เช่น	หนังแส่หนังสือ	กวดส�านวนหนังแส่หนังสือ	จดหมงจดหมาย	นั่นเห็นไหมล่ะ	 

ทีเ่ตม็อยูน้ั่น	เอาเวลาน้ีไปท�าน้ัน	เอาเวลาน้ันไปท�าน้ัน	วันหน่ึงๆ	จากน้ันเรากเ็ข้าไปทางจงกรม	เดนิจงกรม

ภาวนา	ถ้าพดูภาษาโลกๆ	เขากเ็รยีกว่าชาร์จแบตเตอรี	่ไม่งัน้มนัจะตาย	ต้องชาร์จมนับ้างซิ	ไม่งัน้ตายจรงิๆ	 

น่ีล่ะบรรดาลูกศษิย์ลูกเต้าหลานเหลนทัง้หลายไม่รูก้ใ็ห้รูเ้สียเรือ่งงานของหลวงตาเป็นอย่างน้ี	ด้วยเหตน้ีุเอง 

เราจึงได้พดูกบัทางอุดรฯ	ของเรา	อุดรฯ	น้ีเราบอกตรงๆ	เลยว่าเป็นเหมอืนกบัเมอืงเจ้าของ	ใครอยากมา

เมือ่ไรกม็าตามใจชอบ	อยากมาเมือ่ไรกม็า	แล้วเรากต้็องต้อนรบัอยูต่ลอดเวลา	สุดท้ายกต็ัง้ท่าเตรยีมระวัง 

ตรงคอยต้อนรบัลูกศษิย์ลูกหาเมอืงอุดรฯ	ทัง้เมอืง	วันน้ันไม่ต้องกนิอะไรละ	ขีก้ไ็ม่ต้องข้ีราดออกไปน้ีเลย	 

เพราะเตรยีมท่ารบัลูกศษิย์ลูกหาเมอืงอุดรฯ	แล้วเป็นยงัไงพจิารณาซิ	ท่านทัง้หลายวาดภาพดซิู	ทีพ่ดูน่ีเพือ่ 

ให้วาดภาพเป็นยังไง	ไม่เหมาะสมใช่ไหม	เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงว่าถ้าหากว่าจะมีเวลามาก็ให้มาเสียตอนเช้านี้	

เป็นเวลาที่เหมาะมากกว่าทุกเวลา	เพราะเป็นเวลาที่เราลงอยู่แล้ว

	 การลงในจุดนี้ก็คือลงมาฉันจังหัน	และก็เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับประชาชนทั้งหลาย	ใครมาก็ได้พบ

ในระยะน้ี	พอหลังจากน้ีแล้วเรากไ็ปท�าประโยชน์อีกอย่างหน่ึง	จึงไม่ควรทีจ่ะอยูใ่กล้ชดิตดิพนักนัอยูแ่ล้วก็

มาเยี่ยมกันตลอดเวลา	ไม่เหมาะนะ	ถ้าหลังจากนี้แล้วผู้ที่อยู่ห่างไกลก็มี	จังหวัดต่างๆ	ทั่วประเทศไทยมา 

เกีย่วข้องกบัเรา	เรากต้็องค�านึงถงึเหตถุงึผล	สารประโยชน์ของท่านเหล่าน้ันทีม่าหาเราอีกเหมอืนกนั	ไม่ใช่

เราไม่คิด	คิดเต็มหัวใจ	ถ้าหากว่าควรจะลงมารับก็มา	ถ้าหากว่าไม่ควรจะลงมารับ	ก็บอกพระมาชี้แจง

เหตุผลให้ทราบแล้วให้ผ่านไปๆ	เพราะเหลือก�าลังของเราที่จะมารับได้ทุกรายๆ	ทุกคณะไป	ก็ต้องปฏิบัติ 

อย่างนั้น	นี่เคยปฏิบัติมาอย่างนั้น	จึงไม่ว่างนะวันหนึ่ง

	 คดิดตูัง้แต่วันที	่๑๕	พฤษภาคม	มาจนกระทัง่ถงึวันน้ีเท่าไร	วันที	่๒๖	มถินุาฯ	ยงัไม่ได้เทศน์สอนพระ 

แม้กัณฑ์เดียวเลยฟังซิ	พระทั้งวัดหูจ่ออยู่นี้	หัวใจมาจ่ออยู่นี้หมด	เราก็ยังไม่ได้เทศน์ให้ฟัง	เพราะกลางวี่

กลางวันเวลาอ่ืนๆ	น่ีเรากน็�าก�าลังน้ีออกไปใช้ประโยชน์เพือ่ญาตเิพือ่โยม	เพือ่ใครต่อใครไปเสีย	ก�าหนดไว้ 

ภายในจิตใจว่าตอนเยน็วันน้ีหากไม่สุดวิสัยหรอืไม่จ�าเป็นจรงิๆ	จะประชมุพระ	แต่เราไม่ค่อยพดูง่ายๆ	แหละ	

คิดไว้ในใจๆ	จนกระทั่งถึงวาระที่จะเป็นอื่นไปไม่ได้แล้ว	ก็สั่งบอกพระทีเดียว	วันนี้เวลาเท่านั้นประชุมแล้ว

จะไม่เคลื่อนเลย	เพราะออกมาจากการพิจารณาเต็มที่แล้ว	ถ้าหากว่ายังไม่ขนาดนั้นไม่พูด
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	 ทีน้ีก็ต้อนรับแขกรับคณะน้ันมาคณะน้ีมาหนักต่างวาระกันต่างเวลากันเรื่อยๆ	 จนกระทั่งถึงเย็น	 

ใครมาเราก็ต้องต้อนรับ	แบตเตอรี่มันใช้เรื่อย	ลมปาก	เข้าใจแบตเตอรี่ก�าลังวังชา	ทีนี้พอตกเย็นมาพอ 

แขกหมดไป	อ้าว	ก�าลังของเราก็หมดไปพร้อมกัน	นี่ว่าจะประชุมวันนี้เป็นยังไง	นึกในใจไว้ก�าหนดไว้ว่าจะ

ประชุมวันนี้	ไม่ไหวแล้ว	ก็ต้องปล่อยให้ผ่านไปๆ	นี่เห็นไหมตั้งแต่วันที่	๑๕	เดือนพฤษภาฯ	นั่นละเทศน์ 

กณัฑ์หน่ึง	จนกระทัง่บดัน้ีเดอืนกว่าใช่ไหมล่ะ	ยงัไม่ได้เทศน์เลย	คอืก�าลังไม่พอ	พอถงึวาระทีจ่ะเทศน์	มนัหมด 

ก�าลังเสียก็ต้องหยุด	หยุดไปๆ	จนกระทั่งป่านนั้นแหละคิดดู

	 ถ้าธรรมดาแล้วก็ประมาณสักอาทิตย์หน่ึงประชุมเทศน์อบรมพระเสียหนหน่ึงๆ	 น่ีส่วนมากต้ังแต่

ภาระยังไม่มากหรือก�าลังวังชาของเราก็ไม่ได้น�าออกใช้มาก	 และก�าลังวังชาก็ยังมีมากอยู่ก็อย่างน้ัน	 

ครัน้เวลาน้ีออกใช้มากด้วย	ก�าลังมน้ีอยด้วย	เวลาแม้จะเท่าเก่า	เมือ่ก�าลังวังชาของเราไม่อ�านวยแล้วมนักห็มด	 

เวล�่าเวลาไม่เห็นมีความหมายอะไร	นี่ที่มันเสียไปทุกวันๆ	

	 พี่น้องทั้งหลายพูดอะไรให้พิจารณานะ	วันนี้พูดเพื่อให้พิจารณา	เราจะดุก็ดี	จะดีก็ดี	กับผู้ใดก็ตาม	 

เราไม่เคยมแีม้เมด็หนิเมด็ทรายหน่ึงว่า	ความเสียหายทีอ่อกไปจากกริยิาของเราน้ีเพือ่ท�าลายท่านทัง้หลาย

ให้เสียหาย	จนกระทัง่ถงึข้ันล่มจม	เพราะการดุด่าว่ากล่าวแนะน�าส่ังสอน	ไม่ปรากฏในหวัใจเราเลย	ประการ

ส�าคัญก็คือว่าสิ่งที่เราน�ามาสั่งสอนโลกทุกวันนี้นะ	เราได้ใช้กับเราพอแล้ว	เราใช้กับเราหนักยิ่งกว่านี้มาก 

ใช้กบับรรดาประชาชนญาตโิยมพระเณรทัง้หลายน้ีดจุรงิมแีต่เพยีงลมปากนะ	ดเุพยีงแค่ลมปาก	แต่เวลาเรา 

ดุเรา	เราดัดเรา	ไม่ได้เป็นเพียงลมปากนะ	เอาหนาฟังซิ	วันนี้เอาอย่างนั้นหนา	จะเคลื่อนไปไม่ได้เลย	นั่น

ฟังซิ	ดัด	เป็นยังไงเด็ดไหม	นี่ละเราไปใช้กับเรา

	 แล้วท�าไมถงึต้องเดด็อย่างน้ัน	ความเด็ดอันน้ีเดด็เพือ่ความเจรญิเพือ่การสังหารกเิลสซ่ึงเป็นความช่ัว	 

ไม่ใช่เพือ่การสังหารตนให้ฉิบหายล่มจม	แต่เป็นการสังหารกเิลสตวัเป็นพษิเป็นภยัอยูภ่ายในจิตใจ	กาย	วาจา 

ของเรา	ให้มนัฉิบหายลงไป	เพือ่บ�ารงุอรรถธรรมขึน้	ให้มคีวามเจรญิรุง่เรอืงขึน้ในขณะเดยีวกนั	เพราะฉะน้ัน 

การดุด่าว่ากล่าวนี้จึงเป็นมงคลอย่างยิ่ง	เด็ดเท่าไรดัดเท่าไรยิ่งดี	เรื่องของธรรมที่จะฆ่ากิเลสแล้ว	เอาๆ	

เด็ดลงไปเถอะว่างั้นเลย	ให้ท่านทั้งหลายจ�าเอานะ

	 เราไม่เคยจะแย็บ	 พูดเต็มปากว่าไม่มีใครจะพูด	 พูดแบบน้ีนะ	 เพราะเขาไม่ใช่พระผีบ้าเหมือน 

หลวงตาบัวใช่ไหมล่ะ	หลวงตาบัวจะว่าเป็นบ้าก็ว่าได้	บ้ากิเลสฟัดกันพอแล้วนี่นะ	รอดตายถึงมาหาท่าน 

ทัง้หลาย	วิธกีารใดทีเ่ราเคยใช้กบักเิลสมา	กเิลสม้วนเส่ือด้วยวิธใีด	เราจะน�าอันน้ันมาใช้	พระพทุธเจ้ากเ็หมอืนกนั 

ทรงได้เหน็ผลเหน็ประโยชน์	ด้วยการพจิารณาการปฏบัิตพิระองค์โดยเหตผุลกลไกอะไร	แล้วน�าอันน้ันแหละ 

มาสั่งสอนโลก	อันนี้ก็เหมือนกัน

	 เพราะฉะน้ันการดกุารด่าหรอืว่าทีโ่ลกทัง้หลายร�า่ลือว่า	หลวงตาบวัดน้ีุๆ	น้ันขีป้ะติว๋นะน่ี	เราน�าไปใช้ 

กับโลกนะเพียงนิดเดียว	แต่เราใช้กับเรานี้	เอา	ใครดีใครอยู่ใครไม่ดีเอ้าพัง	ค�าว่าใครดีก็อยู่ใครไม่ดีก็พัง
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หลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

หมายความว่า	ระหว่างกเิลสกบัธรรม	คอืระหว่างความช่ัวกบัความดทีีจ่ะฟัดกนั	ความช่ัวมกี�าลังมาก	ความดี 

ไม่มีก�าลังมากแก้กันไม่ตก	 เหมือนทางมวยขึ้นต่อยกันแล้ว	 ถ้าเขาเหนือกว่าเราในไม้มวยหรือเพลงมวย

ทางมวยทางใดแล้ว	เราแก้ไม่ตกเสร็จ	อย่างน้อยแพ้มากกว่านั้นถูกน็อก	อันนี้ก็เหมือนกัน	ทางของกิเลส

มวยของกิเลส	เพลงของกิเลส	มันมาแบบไหน	มันช�่าชอง	ตั้งแต่ตั้งภพตั้งชาติมานี้ใครสามารถนับได้ไหม

	 เราแต่ละคนๆ	นี่เคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติ	การเกิดมานั้นเกิดมาเพราะอ�านาจของกิเลส	ธรรมล้วนๆ	

แล้วจะไม่พาให้เกิดให้เป็นอย่างนี้เลย	ถ้าหากว่าเกิดก็ต้องให้เกิดดีเท่านั้นธรรม	กิเลสดึงลง	ธรรมดึงขึ้น	

แล้วเราเกดิมามากขนาดไหนและท�าไมกเิลสจะไม่ช�า่ชองจะไม่ช�านิช�านาญ	จะไม่เฉลียวฉลาดบนหวัใจสัตว์	 

เมือ่เป็นเช่นน้ันเราจะต่อสู้กบักเิลส	เพือ่ฆ่ากเิลสไม่ให้มอีะไรเหลืออยูภ่ายในจิตใจเลย	เราจะท�าเบามอืได้ยงัไง	 

มเีท่าไรกต้็องทุม่ลงซิๆ		น่ีผู้เข้าสนามรบถงึจะรูเ้รือ่งเหล่าน้ีนะ	เหมอืนอย่างผู้ขึน้เวทต่ีอยมวย	ผู้ไม่ขึน้เวที

กม็แีต่เฮๆๆ	ไปเท่าน้ัน	ผู้ขึน้เวทมีนัจะตายต่อยกนัใช่ไหม	อันน้ีกเ็หมอืนกนั	ขึน้เวทต่ีอยกบักเิลส	เอ้า	ใครดี 

ใครอยู่	ใครไม่ดีพัง	มีเท่านั้น	เด็ดไหม	ฟังซิ

	 เมือ่กเิลสเดด็	ธรรมะไม่เดด็ไม่ได้	ไม่ทนักนัแล้วแพ้	ลงมาด้วยความแพ้เป็นยงัไง	เอ้า	ให้ท่านทัง้หลาย 

วาดภาพดซิู	ขึน้ไปต่อกรหวังชนะแต่แบกความแพ้ลงมา	แล้วกถ็กูน็อกลงมาโดยไม่รูสึ้กตวั	ให้เขาหามใส่เปล 

ลงมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเป็นยังไง	 นักมวยคนนี้เป็นยังไง	 นี่ก็เหมือนกัน	 นักต่อสู้กับกิเลส	 ลูกศิษย์ตถาคต 

ขึน้ไปแล้วถกูกเิลสน็อกเอาๆ	สลบไสลลงมาอย่างมากกว่าน้ันตายๆ	เป็นประโยชน์อะไรพจิารณาซิ	คอืก�าลัง 

วังชาความเฉลียวฉลาดทกุด้านของเราแพ้กเิลสๆ	ทัง้น้ัน	จึงต้องได้รบัความแพ้ลงมาให้เหน็ประจักษ์เลยว่า	 

ถูกน็อก	มากกว่านั้นก็ตาย	ถูกกิเลสเอาให้ตาย

	 ไม่อยากฟังเราให้ตายเสียดีกว่า	ตายบนเวทีเลย	อย่ามาตายแบบแพ้	นั่นละที่มันเด็ด	ให้บรรดา 

ลูกหลานทัง้หลายฟังเอานะ	ส่ิงเหล่าน้ีได้ด�าเนินมาแล้ว	ไม่ใช่มาคยุมาโม้ให้ท่านทัง้หลายฟังเฉยๆ	วิธีการใด

ที่ได้ผลๆ	น�าวิธีการนั้นละมาสอน	ถึงไม่สอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามเถอะน่ะ	ก็สอนแบบเป็นขั้นเป็นภูมิ	

แบบลูกศิษย์มีครู	ควรจะรับไปได้แค่ใดหนักเบาแค่ไหนๆ	สอนออกๆ	สอนออกไปๆ	เพื่อได้ประโยชน์เท่าที่ 

ควรจะรับได้เอาไปปฏิบัติได้	 ส่วนไหนที่เห็นว่าจะยังไม่สามารถก็เก็บไว้ก่อนๆ	 เพราะกิเลสน้ีมันละเอียด

แหลมคมไม่มอีะไรเกนิ	ธรรมะกอี็กเหมอืนกนั	ไม่มอีะไรเกนิธรรมะทีล่ะเอียดแหลมคม	ไม่ง้ันปราบกเิลสไม่อยู	่ 

พระพทุธเจ้าเป็นศาสดาของโลกไม่ได้	พระสงฆ์สาวกเป็นสรณะของพวกเราไม่ได้	ถ้าไม่เก่งเหนือกเิลสแล้ว

	 น่ีท่านเหล่าน้ีเก่งเหนือกเิลส	ท่านเก่งเพราะเหตไุร	เก่งเพราะลวดลายของท่านเก่ง	ทกุส่ิงทกุอย่าง

ท่านเก่งหมด	ความอดความทนก็เก่ง	ความขยันหมั่นเพียรก็เก่ง	ทุกด้านขึ้นชื่อว่าความดีแล้วเก่ง	ความ

เฉลียวฉลาดเก่ง	ทุกด้านเก่งทั้งนั้นๆ	ชนะกิเลส	แล้วก็เป็น	สรณ�	คจฺฉาม	ิของพวกเรา	นี่ละท่านได้รู้เหตุ 

รูผ้ลอย่างน้ัน	ท่านน�าธรรมะประเภทน้ันละออกมาใช้	ออกมาให้โลกได้เหน็ว่า	น่ีละ	เครือ่งมอืกด็	ีวิธกีารกด็ ี

ทีเ่ราได้ชยัชนะมา	เราได้มาด้วยเครือ่งมอืเหล่าน้ี	ได้มาด้วยวิธกีารเหล่าน้ี	เอาน�าไปใช้นะ	ถงึไม่ได้เตม็เมด็ 
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เตม็หน่วยกต็าม	ขออย่าให้ลดลงจนกระทัง่เลยไปว่าศษิย์ปราศจากคร	ูสัตว์ไม่มเีจ้าของ	ขอให้อยูใ่นเกณฑ์

ของศิษย์มีครูเถอะ	จะเป็นความสวยงาม	นี่ฟังซิ	พี่น้องทั้งหลายไปพิจารณา

	 ส่ิงทีพ่าดิบพาดกีม็อียูส่�าหรบัครอบครวัเหย้าเรอืนของเรา	อย่าปล่อยให้มนัเลยเถดิให้กเิลสมนัหวัเราะ	 

มันอาจจะตายไปนะว่าไง	ท�าไมจะไม่อาย	เอ้า	เมียก็มีแล้ว	ผัวก็มีแล้ว	มันดิ้นบ้าหาอะไร	เวลานี้โรคราคะ 

ตัณหามันก�าลังก�าเริบเสิบสานนะ	มันไม่ได้มองดูอรรถดูธรรม	ฟังซิ	นี่น่าอายไหม	เรายังไม่อายอีกเหรอ	

กิเลสไม่พาให้อาย	 กิเลสพาให้หน้าด้านก็ด้านซิ	 ธรรมท่านให้เป็นยศถาบรรดาศักดิ์	 ศักดิ์ศรีของมนุษย์

ปรากฏเด่นในวงพุทธศาสนานี้บ้างซิ	 ไปไหนสวยงามด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรม	 ด้วยความเป็นผู้มีขอบ 

มเีขตมเีหตุมผีล	น้ันละงามทีต่รงน้ันนะ	ไม่ได้งามแบบหมาเดอืน	๙	นะ	เคยเหน็ไหมหมาเดอืน	๙	เห่าขรม

นอกจากเห่าแล้วกดักนัอึกทกึไม่รูจั้กบ้านจักเรอืน	น่ีเหมอืนกนัไม่ทราบว่าผัวเขาเมยีเรา	สวมได้สวมใส่ยิง่กว่า 

หมาเดือน	๙	ทั้งๆ	ที่หางไม่มี	ไม่อายเขาบ้างเหรอ	นั่นละคนไม่มีศีลคนไม่มีธรรมเป็นไปได้อย่างนี้นะ

	 ทุกวันนี้มันยิ่งด้านเข้าไปๆ	 เห็นว่าอันนั้นแฟชั่นอันนั้นทันสมัยนะ	 ต่อไปนี้มันจะไม่นุ่งซิ่นนุ่งผ้าแล้ว	

มนัจะทนัสมยัไปหมด	แล้วหมาหาประเทศอยูไ่ม่ได้นะ	แตกฮือหนีไปหมดไม่มเีหลือเลย	มนัสู้คนไม่ได้	คนน้ี 

หางไม่มี	แต่เก่งกว่าหมาละซิ	ตรงนี้น่ากลัวเหมือนกันนะ	หลวงตาก็กลัวเหมือนกัน	อย่าให้เป็นในวัดนี่นะ 

เราจะบอกตรงๆ	อย่างนี้	 ใครเป็นมานั่น	ดุ้นฟืนเราอยู่นั้น	 เห็นไหมดุ้นฟืน	ท�าอะไรดุ้นฟืน	ตีหัวคนน่ะซ ิ

หลวงตามีมืออยู่นี่ว่าไง	สอนขนาดนั้นยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลย

	 นี่เราพูดถึงเรื่องอรรถเรื่องธรรม	ถึงคราวเด็ดเราเด็ดซิ	เอ้า	สมมุติว่ามันอยากไปเที่ยวเตร็ดเตร่ 

เร่ร่อน	 เอ้า	 เมียก็มีแล้วหาอะไรอีก	 ผัวก็มีแล้ว	 ความพอดีพองามพอเหมาะสมมีแล้วประจ�าทุกคนๆ	 

มนัเสือกหาอะไรว่างัน้ซิ	เอ้า	มนัอยากไปวันน้ีไม่ให้ไป	เอาโซ่มดัคอไว้ซิ	น่ีเรยีกว่าดดัเดด็กนั	วันน้ีกเิลสตวัน้ี 

มันฮึกมันเหิมเหลือเกิน	 มันอยากไป	 มันดิ้นรนกระวนกระวายจนกระทั่งขาจะขาด	 แล้วมัดคอมันไว้ซิ	 

ขาจะขาดก็มัดคอไว้	เอ้า	มันจะไปได้จริงๆ	เหรอ	เอ้า	ให้มันเด็ด
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