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คำานำา

	 “จริยธรรม”	 เป็นส่วนสำ�คัญยิ่งที่จะกล่อมเกล�จิตใจของเย�วชนซึ่งเป็นทรัพย�กรที่สำ�คัญที่สุด 

ของประเทศช�ติ	ให้มีวิจ�รณญ�ณ	บนพื้นฐ�นเหตุผล	มีคว�มรับผิดชอบ	มีคว�มเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	มีจิตใจ 

เป็นส�ธ�รณะ	 ทำ�ให้เป็นผู้ครองชีวิตอย่�งมีคว�มสงบสุข	 ครอบครัวอบอุ่น	 และเป็นสม�ชิกที่มี

ประสิทธิภ�พในสังคมของช�ติ

	 เพร�ะคว�มสำ�คัญของเย�วชนและจริยธรรมดังกล่�ว	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รจึงได้จัดพิมพ์	

คติธรรมและชีวประวัติของ	“หลวงต�มห�บัว	ญ�ณสัมปันโน”	(พระร�ชญ�ณวิสุทธิโสภณ)	ซึ่งเป็นพระ

ผู้มีศีล�จ�รวัตรอันงดง�ม	เป็นปร�ชญ์แห่งพุทธศ�สตร์และนักปฏิบัติชั้นครูแห่งครู	เป็นตัวอย่�งอันดีง�ม

ทั้งท�งโลกท�งธรรมแก่ผู้ได้พบเห็นกร�บไหว้	เป็นที่เค�รพศรัทธ�ของประช�ชนสูงสุดผู้หนึ่งในยุคนี้

	 เส้นท�งปฏิบัติธรรมของหลวงต�	 เป็นรูปแบบแห่งคว�มเด็ดเดี่ยว	 คว�มเป็นนักสู้ไม่มีคำ�ว่�

ย่อท้อศิโรร�บต่ออุปสรรค	 ยึดเส้นท�งสู่เป้�หม�ยไม่วอกแวกกับสิ่งเย้�ยวน	 หลวงต�จึงเป็นแบบอย่�ง

ชีวิตทั้งท�งโลกและท�งธรรม

 คติธรรมและชีวประวัติดังกล่�ว	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้รวบรวมม�จ�กเทศน�คำ�สอนคำ�ปร�รภ	 

คำ�สนทน�ของหลวงต�ในต่�งว�ระและโอก�สให้แก่พระเณรอุบ�สกอุบ�สิก�	 ศิษย�นุศิษย์	 ตลอดจน

ประช�ชนทั่ว	 ๆ	 ไป	 จึงเป็นธรรมะที่มีเนื้อห�กว้�งขว�งหล�กหล�ย	 	 ตื้นลึกย�กง่�ยแตกต่�งกันไปให้

นักเรียน	นิสิต	นักศึกษ�ได้อ่�น	ได้ศึกษ�ค้นคว้�เลือกสรรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต�มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ

ของแต่ละบุคคลเพื่อเป็นแบบอย่�งอุท�หรณ์ให้เกิดกำ�ลังใจในก�รประพฤติปฏิบัติตนให้ดีง�ม	ถูกต้องต�ม

ทำ�นองคลองธรรม	เกิดคว�มสงบสุขร่มเย็น	มีคว�มก้�วหน้�ในชีวิตก�รง�นทั้งท�งโลกท�งธรรมสืบต่อไป

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รกร�บขอบพระคุณในคว�มเมตต�ของหลวงต�ที่อนุญ�ตให้จัดพิมพ์ประวัติ

และธรรมะของท่�น	ต�มที่ท่�นเมตต�กล่�วไว้เมื่อ	๑๓	กุมภ�พันธ์	๒๕๔๒	ว่�

	 “...เรื่องของเร�ไม่อย�กจะเอ�ม�พูด	แต่ห�กมันจะเป็นประโยชน์แก่โลกบ้�ง	เร�ก็หวังประโยชน์

แก่โลก	 เร�ไม่ได้หวังอะไรเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเร�...	 เร�พอทุกอย่�งแล้ว	 สิ่งเหล่�นี้เป็นเรื่องของ

โลกของกิเลส	พูดให้เต็มยศคือว่�ใจเร�ไม่ใช่ใจโลกใจกิเลส	ใจธรรมล้วนๆ	สิ่งเหล่�นี้จึงเข้�กันไม่ได้กับเร�

	 พอสัมผัสปั๊บมันจะปัดของมันเอง	 เหมือนกับน้ำ�ตกลงบนใบบัวใบบัวก็ไม่ตั้งใจสลัดน้ำ�	 น้ำ�ก็ไม่

ตั้งใจจะซึมซ�บใบบัว	แต่ต่�งอันต่�งสัมผัสกันแล้วก็กลิ้งตกลงไป	ๆ	ระหว่�งจิตวิมุตติจิตบริสุทธิ์กับคว�ม

สมมุติซึ่งเป็นเหมือนน้ำ�ตกลงบนใบบัวก็กลิ้งตกไป	ๆ		อย่�งนั้นเหมือนกัน

	 แต่ต�มหลักนิสัยแล้ว	 เร�ไม่อย�กจะพูดเรื่องเหล่�นี้ออกที่ชุมนุมชนถ้�ให้ก็ให้แบบฝืนใจ	 ถ้�

ธรรมด�เร�ไม่ให้	 แต่ถ้�อะไรที่เป็นประโยชน์แก่โลกบ้�งเกี่ยวข้องกับเร�	 ห�กถึงว่�เร�จะมีขัดข้อง	 แต่

ประโยชน์ได้แก่โลกมีอย่�งนี้	เร�ก็ฝืนให้	แต่เร�ไม่ได้ให้แบบโลก	ๆ	ให้กัน	เร�ให้แบบธรรมล้วน	ๆ

	 ธรรมเหล่�นี้ทุกประเภทที่นำ�ม�สั่งสอนโลก	 เร�ไม่ได้ม�สอนแบบสุ่มสี่สุ่มห้�	 ก�รสอนทั้งหมด

นี้เร�ยืนยันในหัวใจของเร�ออกไปเรียบร้อยแล้วว่�ถูกต้องใครจะนำ�ไปประพฤติปฏิบัติไปพิจ�รณ�อย่�งไร	

เร�ก็พร้อมเสมอว่�	เร�ไม่มีอะไรขัดข้อง	เพร�ะเร�เอ�ไปด้วยคว�มพอดีแห่งธรรมทุกขั้นทุกประเภทแห่ง

ธรรมโดยลำ�ดับม�อยู่แล้ว”



 กระทรวงศึกษ�ธิก�รหวังว่�ผู้อ่�นจะได้รับประโยชน์จ�กหนังสือนี้	 ทำ�ให้เข้�ใจหลักเกณฑ์ใน

ก�รประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องต�มทำ�นองคลองธรรม	 ผู้กำ�ลังหมดหวังท้อแท้ต่อชีวิตอ�จมีกำ�ลังใจกลับ

สู้ใหม่	 ผู้กำ�ลังพ�กเพียรอยู่	 ย่อมมีแก่ใจจะบำ�เพ็ญคุณง�มคว�มดีให้ยิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไป	 นำ�ม�ซึ่งคว�มเจริญ

รุ่งเรืองแก่ตน	 แก่ครอบครัว	 เป็นตัวอย่�งอันดีง�ม	 และเป็นหลักใจแก่ลูกหล�นภ�ยภ�คหน้�	 อย่�งไร

ก็ต�มห�กมีข้อผิดพล�ดประก�รใดด้วยคว�มคิดอ่�นไม่รอบคอบ	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รต้องกร�บขอขม�

ต่อองค์หลวงต�มห�บัวด้วยก�ย	ว�จ�	ใจในโอก�สนี้	และจะได้แก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ในโอก�สต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 (ดร.สุรัฐ	ศิลปอนันต์)

	 	 	 	 	 	 					ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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๖.		ส�ยใยแห่งธรรม	 ๒๒๒
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๘.		ด้วย...	ห่วงใยช�ติ	 ๒๘๗
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 ภาคผนวก

	 ๐	วิธีนั่งสม�ธิและเดินจงกรม		 ๓๑๙

	 ๐	ร�ยชื่อหนังสือธรรมเทศน�ของหลวงต�	 ๓๒๑
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ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่�บ้�นต�ด	จังหวัดอุดรธ�นี



กระทรวงศึกษ�ธิก�รกร�บขอคว�มเมตต�หลวงต�นั่งสม�ธิ

เพื่อเป็นแบบอย่�งแก่นักเรียน	นิสิต	นักศึกษ�	ตลอดจนผู้สนใจ

หลวงต�กล่�วว่� “ไม่ได้นั่งเพียงให้ถ่ายรูปอย่างเดียวนะ แต่เราภาวนาจริง ๆ”

(ถ่�ยเมื่อ	๒๓	ธันว�คม	พ.ศ.	๒๕๔๑	ณ	สวนแสงธรรม	พุทธมณฑลส�ย	๓	กรุงเทพมห�นคร)
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คุณตาแอบบอกลูกสาวว่า
“บัวนี่	มีน้Óใจมีคว�มเมตต�แท้	ๆ	นะ	

มันรู้จักสงส�ร
พี่ช�ยมันปÕนสู้ไม่ได้	

มันเลยเอ�ให้พี่ช�ยมันกินม�กกว่�”

น้อง ๆ มาฟ้องแม่ว่า
“...โอ๊ย	อีแม่เอ้ย...
คันหมู่เจ้�บ่ไปทำ�ง�นนำ�...	มันเฮ็ดอีหยัง
บ่ฮู้จักขึ้นจักหยุด
หมู่ข้อยเลยสิต�ย...”

หนุ่มบัวคิดกังวลใจว่า
	 “เอ๊...	พ่อน้ำ�ต�ร่วงเพร�ะเร�	คิดเอ�ม�กจริง	ๆ	นะ
	 ไม่สบ�ยหัวใจเลย	คิดสงส�รพ่อ	พ่อแม่ก็เลี้ยงเร�ม�...
	 ทำ�ไมเร�บวชให้พ่อแม่เล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ไม่ได้...มีอย่�งเหรอ...”



���������������

�
������

����������������������
����
	����� �������
�
��� ������
��	����� ����������� ����������
���������������� �����������������
���������	������������������������
�������������������������������
������������������������ ������������
������
������� ����������� �������
�������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

���������������

���������������������

��

พระอุปัชฌ�ย์ของหลวงต�

“...พอบวชเข้�ไป...
เร�จะไม่ให้ตำ�หนิติเตียนเจ้�ของได้
ในธรรมวินัยข้อไหนเลย...”

“...เมื่อเรียนธรรมะไปตรงไหน	มันสะดุดใจเข้�ไปเรื่อย	ๆ	โดย
ลำ�ดับ	ในขณะที่อ่�นประวัติของพระพุทธเจ้�ที่ได้ตรัสรู้ธรรม...
รู้สึกอัศจรรย์ยิ่งนัก	ถึงกับน้ำ�ต�ร่วง...”

โยมบิด�ม�รด�	และน้อง	ๆ	ของหลวงต�	(ถ่�ยเมื่อปÕ	พ.ศ.	๒๔๘๕)

พรรษ�ต้น	ๆ	แห่งชีวิตก�รบวช



“...ทีแรกก็คิดจะไปสวรรค์	พรหมโลก
พออ่�นประวัติส�วกม�ก	ๆ	เข้�

มันไม่อย�กไปละซิ...
อย�กไปนิพพ�น...อย�กเป็น

พระอรหันต์อย่�งเดียวเท่�นั้น...”

“...เมื่อจบเปรียญ	3	ประโยคแล้ว
จะออกปฏิบัติโดยถ่�ยเดียวเท่�นั้น

ไม่มีข้อแม้	ไม่มีเงื่อนไข...”

กุฏิหลวงต�สมัยศึกษ�อยู่กับหลวงปู่มั่น
ที่วัดป่�บ้�นหนองผือ	อ.พรรณ�นิคม	จ.สกลนคร

(พ.ศ.	๒๔๘๘	-	๒๔๙๒)

ท�งจงกรมบนวัดดอยธรรมเจดีย์	ซึ่งเป็นวัดที่มี
คว�มสำ�คัญที่สุดแห่งหนึ่งในชีวิตก�รปฏิบัติธรรม

ของหลวงต�	(ถ่�ยเมื่อ	๑๒	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	๒๕๑๕)

“...ขอแต่ท่�นผู้หนึ่งผู้ใดได้ชี้แจงให้เร�ทร�บเรื่องมรรคผลนิพพ�น	ว่�มีอยู่จริงเท่�นั้น...
เร�จะยอมมอบก�ยถว�ยชีวิตต่อท่�นผู้นั้น...	และต่ออรรถต่อธรรมด้วย	ข้อปฏิบัติ...”



หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
วัดพระศรีมห�ธ�ตุ	บ�งเขน

“...ปัญห�ทั้งหมดภ�ยในใจ 
ที่เคยปลดเปลื้องกับท่�นอ�จ�รย์มั่น
บัดนี้...	เร�จะไปปลดเปลื้องกับใคร	?...”

“โอ้โห...	บัดนี้
องค์สรณะที่แสนอัศจรรย์

ม�เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตดวงนี้ได้อย่�งไร”

ณ	วัดป่�สุทธ�ว�ส	จังหวัดสกลนคร
หลังลงจ�กยอดเข�วัดดอยธรรมเจดีย์

(ถ่�ยเมื่อ	๒๒	พฤษภ�คม	พ.ศ.	๒๔๙๓)

วันถว�ยเพลิงศพหลวงปู่มั่น	ภูริทัตโต
ณ	วัดป่�สุทธ�ว�ส	จังหวัดสกลนคร
(ถ่�ยเมื่อ	๓๑	มกร�คม	พ.ศ.	๒๔๙๓)

“...อ�จ�รย์ของเร�ก็มีสอง
เร�ชี้นิ้วได้เลย

อ�จ�รย์ท�งฝ่�ยวิปัสน�ก็...
หลวงปู่มั่น...

อ�จ�รย์ท�งฝ่�ยปริยัติก็...
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์...

สององค์นี้แหละ
อยู่บนหัวใจเร�...”
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กุฏิของหลวงต�ที่วัดป่�บ้�นต�ดสมัยต้น	ๆ

บนศ�ล�วัดป่�บ้�นต�ด
(ถ่�ยเมื่อ	๑๑	มกร�คม	พ.ศ.	๒๕๐๘)

“...เมื่อภ�ยในมีหลักมีเกณฑ์
มีคว�มสง่�ง�มแล้ว

อยู่ที่ไหน...	ก็สง่�ง�มหมด
อดบ้�งอิ่มบ้�ง	ก็ไม่เป็นทุกข์

ไม่เป็นกังวล...”

“...เงินวัดนี้เพื่อโลก
ใครจะม�สร้�งอะไร...	เร�ไม่เอ�
สร้�งไปห�ประโยชน์อะไร
สร้�งหัวใจสิที่ประเสริฐเลิศโลกอยู่ตรงนี้...”

“...ถ้�เร�ยังไม่ต�ยแล้ว	เร�จะช่วยตลอดไป
ไม่ว่�โรงพย�บ�ลไหน	ๆ

โรงร่ำ�โรงเรียนก็ปลูกให้เป็นหลัง	ๆ
สถ�นสงเคร�ะห์ต่�ง	ๆ	เร�ก็ให้

อำ�น�จคว�มเมตต�นะ	ครอบไปหมด
มันเหนือทุกสิ่งทุกอย่�ง...”

พระช�วไทยและต่�งประเทศที่ม�ศึกษ�	ณ	วัดป่�บ้�นต�ด
(ถ่�ยเมื่อ	๒๒	สิงห�คม	พ.ศ.	๒๕๑๔)



หลวงต�กร�บหลวงปู่แหวน	สุจิณโณ 
ณ	วัดดอยแม่ปั๋ง	อ.พร้�ว	จ.เชียงใหม่

ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิห�ร
(ถ่�ยเมื่อ	๒๒	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	๒๕๑๕)

ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิห�ร	หลวงต�นั่งอยู่ท�งซ้�ยมือสุด
(ถ่�ยเมื่อ	๓	มกร�คม	พ.ศ.	๒๕๐๘)

ณ	วัดป่�บ้�นต�ด
(ถ่�ยเมื่อ	๒๘	มีน�คม	พ.ศ.	๒๕๑๓)

โยมม�รด�ของหลวงต�
(ถ่�ยเมื่อ	๑	ธันว�คม	พ.ศ.	๒๕๑๑)

“...ให้เร�คิดถึงครูบ�อ�จ�รย์ว่�	เป็นผู้มีคุณค่า
อยู่บนหัวใจ หรืออยู่บนกระหม่อมจอมขวัญ
ของเร�เสมอ	อย่�ได้ลืม	อย่�ได้ลบหลู่ดูหมิ่น

เร�จะเป็นผู้เจริญในอน�คต...”

“...ไม่ได้เลือกว่�
เป็นผู้หญิงผู้ช�ยนักบวชฆร�ว�สนะ
สำ�คัญอยู่ที่ก�รสร้�งบ�รมี
ที่จะยกผู้บำ�เพ็ญ
ให้ถึงคว�มหลุดพ้นได้...”

“...อะไรก็ต�มเถอะ
อย่�ได้ลืมบุญคุณของพ่อของแม่

อันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ใหญ่โตม�ก...”



“...พระผู้มุ่งธรรม
มุ่งวินัยด้วยกันแล้ว

ไปที่ไหน
สนิทกันหมด

ไม่ได้เหมือนโลกนะ...”

“...ไม่มีนิยมนิก�ยนั้นนิก�ยนี้
ขอให้ปฏิบัติดี	เข้�กันได้สนิททันทีเลย...”



“น้ำ�ตกลงบนใบบัวย่อมกลิ้งตกไป	โดยที่ว่�ใบบัวไม่ได้สลัด

น้ำ�ก็ไม่ได้ตั้งใจจะซึมในใบบัว	ห�กเป็นธรรมช�ติที่กระทบกันแล้วตกไป	ๆ

นี่อ�รมณ์แห่งสมมุติทั้งหล�ยก็เป็นอย่�งนั้น

หลักธรรมช�ติของจิตซึ่งเป็นเหมือนใบบัวก็เป็นเช่นนั้นเอง

เพร�ะฉะนั้นก�รเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นคว�มทุกข์ขน�ดไหน	ถึงล้มถึงต�ยก็ต�ม

จะไม่มีแง่ใดส่วนใดเลยที่จะเข้�ไปกระทบกระเทือนใบบัว

คือจิตที่บริสุทธิ์ของท่�นให้มีคว�มด่�งพร้อยไป

ดังที่โลกสงสัยกันหรือสำ�คัญกัน	ไม่มี

เพร�ะนั่นเป็นอฐ�นะ	เป็นอะไรอีกไม่ได้แล้ว

จะให้เป็นแบบสมมุติทั้งหล�ยเป็นไปไม่ได้แล้ว	เพร�ะไม่ใช่สมมุติ”

(๒๒	เมษ�ยน	๒๕๓๑	คว�มเพียรเพื่อคว�มหลุดพ้น)



“ปัญญ�ขั้นใดก็ต�ม	สติต้องติดแนบไปด้วยกัน

สติ	กับ	ปัญญ�	เป็นคู่เคียงกันอย่�งสนิท	แยกกันไม่ออก

เบื้องต้นสติต้องไปก่อน

พอพย�ย�มผลิตปัญญ�ขึ้นม�แล้วสติเป็นพี่เลี้ยงปัญญ�ต�มกันไป

พอถึงขั้นเต็มกำ�ลังทั้งสติทั้งปัญญ�

ย่อมกล้�ห�ญช�ญชัยต่อก�รทำ�หน้�ที่ของตน

ปร�บกิเลสตัณห�อ�สวะประเภทต่�ง	ๆ

ไม่มีคำ�ว่�กลัวว่�ถอย	นอกจ�กรุดหน้�ท่�เดียว

สติปัญญ�เป็นเหมือนเชือกที่ฟั่นกันเป็นเกลียวเดียว

กลมกลืนกันไปเลย	ไม่มีแยกกันเหมือนแต่ก่อน”

(๒๐	กรกฎ�คม	๒๕๒๓	กิเลสเป็นภัย)



๑
ชีวิตฆราวาส



l ถิ่นฐ�นบ้�นเดิม

l สภ�พคว�มเป็นอยู่สมัยนั้น

l สกุลช�วน�...	ผู้มีอันจะกิน

l ส่อแววแต่ท�รกว่�เป็นคนจริง

l หล�นรักของต�

l “กลัว”	เหมือนไม่มีวัน	“กล้�”

l ไม่กินของดิบ

l อุบ�ยฝÖกหล�นของคุณต�

l คÓสอนคุณต�

l “อ้อย”	เป็นเหตุ

l ตอนไม่รู้	ก็ผิดบ้�ง	พอรู้แล้ว	ไม่ยอมให้ผิด

l แก้หน้�ให้พี่ช�ย

l เค�รพเชื่อฟังครูบ�อ�จ�รย์

l หยอกล้อประส�พี่น้อง

l คว�มรักของพ่อ

l แป้วใจเมื่อยิงหมี

l เลือกคบเพื่อน

l ผู้ใหญ	่ให้ก�รยอมรับ

l ก�รง�นจริงจัง

l พี่	ๆ	น้อง	ๆ

l แกล้งดัดน้องด้วย	“สิงคว�ย”

l ศ�สน�ก็เลื่อมใสแต่ใจ...

l ทอดสมอคว�มรัก

l ลูกที่ไว้ใจ	ว�งใจได้

l สะเทือนใจน้Óต�พ่อแม่

l พิจ�รณ�ห�เหตุผล	ก่อนตัดสินใจ

l ฝืนใจเพียงใด...	อดทนได้	เพื่อพ่อแม่

l คÓสอนของม�รด�

๑ ลูกกตัญญู หน้�	๑๙

๒ เหตุแห่งการบวช หน้�	๓๘

๑ ชีวิตฆราวาส



๑
ÅÙ¡¡ตัญญÙ

 หลวงตา	 ถือกÓเนิดในครอบครัวช�วน�แห่งสกุล	 “โลหิตดี”	 ณ	 ตÓบลบ้�นต�ด	 อÓเภอเมือง	
จังหวัดอุดรธ�นี	เมื่อวันอังค�รที่	๑๒	สิงห�คม	พ.ศ.	๒๔๕๖	โดยบิด�	“น�ยทองดี”	และม�รด�	“น�งแพง”	
ได้ให้มงคลน�มว่�	“บัว”	ท่�นเป็นบุตรคนที่	๒	ในจÓนวนพี่น้องทั้งหมด	๑๖	คน	ในจÓนวนพี่น้องของท่�น 
มีท่�นผู้เดียวที่ดÓรงอยู่ในสมณเพศ	และกอปรด้วยศีล�จ�รวัตรอันงดง�ม	ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐ	 
เป็นที่เค�รพสักก�ระบูช�ของช�วพุทธเร�อย่�งกว้�งขว�งทั้งในและนอกประเทศ

ถิ่น°านบ้านเดิม
	 ต้นตระกูลเดิมของท่�นอยู่ที่จังหวัดมห�ส�รค�ม	ต่อม�พ�กันอพยพไปท�งทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ในครั้งนั้นได้ต�มกันม�หล�ยบ้�นหล�ยครอบครัวด้วยกัน		กระทั่งม�พบสถ�นที่อันเหม�ะสม	จึงตั้งบ้�น 
เรือนขึ้นและเจริ	ญสืบม�	ท่�นเล่�ส�เหตุที่โยกย้�ยจนม�ตั้งถิ่นฐ�นบ้�นเรือนที่หมู่บ้�นต�ด	ดังนี้	
	 “�พวกที่ม�จ�กมห�ส�รค�มนั้น	เดิมเป็นคนละหมู่บ้�น	ๆ	ตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ยกพวกม�	 
ม�ตั้งรวมอยู่ด้วยกัน	 จนกล�ยเป็นอันเดียวกันหมด	 เลยเหมือนกับว่�	ญ�ติกัน	 มีเหตุม�จ�กแม่น้Óชีท่วม 
ถ้�เวล�ท่วมก็ท่วมซะจนไม่มีอะไรจะกิน	มันจะต�ย	ทนไม่ไหวก็เลยม�ห�ทÓเลดูที่ตรงไหน	เลยม�ได้ตรงนี้	
เลยเอ�ตรงนี้�	
	 ถ้�ว่�แล้งก็แล้งไปเสีย	 ถ้�ว่�ท่วมก็ท่วมไปเสีย	 มีแต่ท่�เสียท่�เดียวม�หล�ยปÕมันเลยจะต�ย	 
คนไม่มีข้�วกินแล้ว	 ก็เลือกกระเสือกกระสนกัน	 จึงได้ม�ตั้งอยู่นี้	 ทีแรกม�ตั้งที่บ้�นคÓกลิ้ง๑	 ก่อน	
ยกม�กันม�กอยู่นะ	ไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวครอบครัวเดียวนะ�
	 มันม�หล�ยบ้�นรวมกัน	ม�ตั้งเป็นบ้�นคÓกลิ้ง	จ�กนั้นก็แยกออกม�เป็นบ้�นต�ด๑ บ้�นโนนทัน... 
พอสงคร�มโลกครั้งที่	๒	พวกทห�รญ	ี่ปุ่นพ�กันยกม�ตั้งฐ�นทัพขึ้น	เลยยกบ้�นโนนทันนี้ออก	ม�ตั้งเป็น 

บ้�นหนองให	ญ่๑ บ้�นหนองตูม๑	ทุกวันนี้”

สภาพความเป็นอยู่สมัยนั้น
	 สมัยก่อน	 ณ	 บ้�นต�ดนี้เป็นป่�ดงดิบ	 มีทั้งต้นย�ง	 ตะเคียนทอง	 ประดู่	 และต้นไม้อื่น	 ๆ	
หล�กหล�ยพันธุ์	ม�กทั้งปริม�ณและขน�ด	สัตว์ป่�จึงมีชุกชุม	ไม่ว่�จะเป็นหมูป่�	เสือ	ช้�ง	กว�ง	เป็นต้น 
ท่�นเคยบรรย�ยสภ�พคว�มเป็นอยู่ในสมัยนั้นว่�	
	 “�โอëย�เป็นดงใหญ	่ที่สุดเลยนะ	 ตั้งแต่กรมทห�ร	 (ค่�ยประจักษ์ศิลป�คม)	 ม�เลยละ	 
ตั้งแต่เร�เป็นเด็กยังเห็นกรมทห�รนี้เป็นดงทั้งนั้นนะ	 เข�ม�ตั้งใหม่นะเนี่ย	 หลวงต�เกิดแล้วเข�ถึงม� 
ตั้งใหม่	แต่ก่อนกรมทห�รอยู่ท�งบ้�นหนองสÓโรง๒	เข�เพิ่งย้�ยม�ทีหลัง	แต่ก่อนเป็นดงทั้งหมด�	มีแต่ 
ดงช้�ง	ดงเสือ	เต็มหมด�

	 แม้หลวงต�ม�บวชแล้วบ้�นจั่น๓ ก็ยังเป็นดงอยู่นะ	ม�ใหม่	ๆ 	บ้�นคÓกลิ้งอยู่กล�งดงเลย	ช้�งลง 

๑	บ้�นคÓกลิ้ง	บ้�นต�ด	บ้�นหนองให	ญ่	บ้�นหนองตูม	เป็นหมู่บ้�นอยู่ในละแวกเดียวกันระยะ	๑๐	กิโลเมตร
๒	บ้�นหนองสÓโรงอยู่ห่�งจ�กบ้�นต�ดประม�ณ	๒๐	กิโลเมตร	ไปท�งทิศเหนือ
๓	บ้�นจั่นอยู่ห่�งจ�กบ้�นต�ดประม�ณ	๑๐	กิโลเมตร	ไปท�งทิศเหนือ

๑๙ ๑ ชีิวิตฆราวาส
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กินน้Óตอนกล�งคืนเต็มไปหมด	 เพร�ะฉะนั้นก�รทÓม�ห�กินจึงสะดวก�	 ห�รอบบ้�นเอ�ก็พอแล้ว  

สมัยนั้นก�รซื้อก�รข�ยมันก็ไม่มี

	 ตอนหลวงต�เป็นเด็ก	 เร�จÓได้	 ใครได้หมูได้กว�งม�ตัวหนึ่งเข�ก็กินกันทั้งหมู่บ้�น	 แจกกัน 

ทั้งบ้�นเลยนะ	 ไม่มีก�รซื้อก�รข�ย	 ส่งบ้�นนั้นบ้�นนี้�	 เข�ห�กินกันต�มท้องไร่ท้องน�	 พวกอีเห็น	 

กระจ้อน	กระแต	มันเต็มแถวนี้หมด	พวกปูปล�อะไรไม่อดไม่อย�ก

	 ตั้งแต่เร�ยังไม่บวชเนี่ย	 เสือโคร่งนี้แอบเข้�ไปกัดวัว	 โอëย	 ข้�งต้นเส�เรือนเลยนะ	 ติดกับบ้�น 

เลยนะ	เพร�ะดงติดกับบ้�น	สัตว์เลี้ยงต�มบ้�นเข�ก็ไม่ได้ผูกไว้	ดังนั้น	เสือมันพอกินได้มันก็กินทันที	เพร�ะ 

มันกินได้ง่�ยกว่�สัตว์ป่�	สัตว์ต�มบ้�นมันไม่ค่อยระวังตัว	

	 ช้�งมันก็เข้�ไปกินในสวนเข�	 สวนก็ติดกับบ้�นนั่นนะ	 มันกินพวกกล้วยพวกอะไรตอนกล�งคืน 

ดังโปêก	 ๆ	 เปêก	 ๆ	 เข�ก็ไม่ว่�อะไรนะ�	 เฉยม�ก	 ขน�ดนั้นนะ	 ท�งล้อท�งเกวียนอะไรก็ไม่ค่อยได้ใช้	 

เพร�ะไม่ค่อยได้ไปม�ห�สู่กัน	 ทÓน�ก็ทÓพอกินเท่�นั้น	 เพร�ะว่�ไม่ได้ซื้อได้ข�ย	 พอเสร็จสรรพก�ร 

ทÓน�แล้ว	เข�ก็สนุกสน�นกันเพร�ะไม่ได้ทÓง�นอะไร

	 ก�รซื้อก�รข�ยก�รรับจ้�งอะไรไม่มี	แต่ก่อนไม่มี	แล้วใครจะมีเงิน	ครัวเรือนหนึ่งมี	๙	บ�ท	๑๐	 

บ�ท	 ถือว่�เป็นธรรมด�แล้วนะ	 ถือว่�มีฐ�นะพอสมควร	 ถ้�มีเป็นร้อยเป็นชั่งเข�ถือว่�มีม�กจริงๆ	 

เป็นคนมั่งมีในบ้�นนั้น�”

	 ครอบครัวของท่�นทÓน�เป็นอ�ชีพหลัก	 และเพร�ะเหตุที่อยู่ท่�มกล�งป่�ดงเช่นนี้	 จึงย่อมหนี 

ไม่พ้นที่จะเจอะเจอสัตว์เหล่�นั้น	 ฉะนั้น	 ย�มว่�งจ�กน�	 พ่อของท่�นจึงเข้�ป่�ล่�สัตว์อยู่เป็นประจÓ 

เป็นธรรมด�น�ยพร�นย่อมชÓน�ญ	ในก�รแกะรอยสัตว์	 พ่อของท่�นก็เช่นกัน	 นอกจ�กจะชÓน�	ญในท�ง 

แกะรอยสัตว์	 ยังขึ้นชื่อลือช�ในก�รแกะรอยคนด้วย	นิสัยช่�งสังเกตช่�งพินิจพิจ�รณ�	จึงน่�จะถูกถ่�ย 

ทอดม�ถึง	“เด็กช�ยบัว”	

 ห�กสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งหล่อหลอมให้บุคคลมีอุปนิสัยหนักไปท�งใดท�งหนึ่งจริง	 ก�รอยู่ท่�มกล�ง 

ป่�เสือดงช้�งและสัตว์ร้�ยน�น�ชนิดที่เป็นภัยอันตร�ยรอบด้�น	 ย่อมสร้�งให้คนอยู่ด้วยคว�มไม่ 

ประม�ท	มีจิตใจเด็ดเดี่ยวอ�จห�	ญและอดทนเป็นเลิศ	“เด็กช�ยบัว”	ก็น่�จะรับผลนี้อย่�งเต็มภ�คภูมิ

สกุลชาวนา� ผู้มีอันจะกิน
	 แม้ท่�นจะถือกÓเนิดเป็นลูกช�วไร่ช�วน�	 แต่ห�กพูดถึงฐ�นะก�รเงินของสกุลของท่�นแล้ว	 ก็ 
ไม่ได้ต่Óต้อยกว่�ใครในละแวกบ้�นใกล้เรือนเคียง	 จัดเป็นอันดับหนึ่งในหมู่บ้�นนั้นก็ไม่น่�จะผิดไปเพร�ะ 
คุณต�ของท่�นประสบผลดีในก�รค้�ข�ยจ�กนิสัยที่ขยันขันแข็งและฉล�ด	 ท่�นเคยเล่�คว�มเป็นม�ไว้ 
บ้�งดังนี้
	 “�พออ�ยุเร�ได้	๑๑	ปÕ	คุณต�ก็ต�ยจ�ก�	แม่เล่�ให้ฟังว่�	คุณต�เป็นคนฉล�ด...	ในเรื่องคว�ม 
ขยันก็จนกระทั่งเข�ร่Óลือทั้งบ้�นเลยล่ะ	 แล้วม�ได้เมียสกุลนี้	 (สกุลของย�ย)	 คือสกุลนี้เข�ก็เป็นสกุล 
มั่งคั่ง	 ลูกส�วเข�ก็สวยง�ม	 คุณต�เลยม�ได้กับลูกส�วคนนี้	 (คุณย�ย)	 เข�ยอมยกให้เพร�ะเห็นว่� 
คุณต�เป็นคนขยัน	แต่งง�นแต่งก�รกันแล้วก็ม�ได้ลูกส�วคนเดียวคือโยมแม่
	 คุณต�เป็นคนค้�ข�ย	 ทÓคนเดียวแกนะ	 ในบ้�นนี้มีคนเดียว...นี่แหละพวกหนังอีเก้งหนังอะไร 
ต่ออะไรเอ�ไปข�ย	ๆ 	ทÓอย่�งนี้อยู่ตลอดประจÓม�ตั้งแต่ไหนแต่ไร	เวล�คุณต�จะซื้อวัวซื้อคว�ย	ก็ซื้อม� 
ร�ค�	๒๐	-	๓๐	บ�ท	เอ�ม�ข�ยตัวละเท่�นั้นเท่�นี้	ได้กÓไร	๒	-	๓	บ�ท	ก็เอ�...	แต่ก่อนวัวคว�ยร�ค�	
๓๐	บ�ท	นี้ถือว่�แพงม�กนะ	ส่วนม�กจะ	๑๕	-	๑๖	ไปถึง	๒๐	บ�ท	ที่เรียกว่�คว�ยตัวนี้สวยง�มม�ก 

๒๐



คุณต�ก็ซื้อม�ข�ย...
	 พอข�ยได้แล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไร...	ได้ม�เท่�ไหร่ไม่รู้	ห�กข�ยอยู่อย่�งนั้นตลอด...	มีแต่เก็บกับเก็บ...	
เงินแต่ก่อนเป็นเงินเหรียญเหรีย	ญบ�ท	มันจึงมีม�กขึ้น	ใส่เป็นถุงย�ว	ๆ	๘๐	บ�ทเป็นมัดหนึ่ง	เข�เรียก	
๑	ชั่ง...	แม่เล่�ให้ฟังว่�	คนแต่ก่อนถือเงินเป็นสÓคั	ญม�ก	ประหยัดม�ก	ไม่ใช่เป็นนักจ่�ยนะ	ไม่ได้สุรุ่ยสุร่�ย 
อย่�งทุกวันนี้...
	 แม่นี้เป็นนักประหยัด	 ยกให้เลย	 คุณต�มอบเงินให้แม่หมด	 เพร�ะมีลูกส�วคนเดียว	 ส่วน 
คุณย�ยต�ยตั้งแต่แม่ยังเป็นเด็กอยู่...	
	 นี้ละ	มรดกจึงม�ตกท�งนี้ม�ก	แม่จึงได้มีฐ�นะม�ตั้งแต่โน้น...	แต่ไม่ให้ใครทร�บง่�ย	ๆ 	นะ...	ท�งนี้ 
ไม่มีที่จะพูดอะไร	ๆ 	คนโบร�ณเป็นอย่�งนั้น	มีแต่เก็บแต่ห�อยู่อย่�งนั้น	พูดออกม�เข�จะห�ว่�โอ้อวดเสีย 
โบร�ณเร�ถืออย่�งนั้น	ถือแบบปกเอ�ไว้ปÔดเอ�ไว้
	 แม่เอ�เงินม�เทใส่ขันใหญ	่	ๆ	ให้เห็น	จึงได้ทร�บชัดเจนว่�	ฐ�นะของเร�ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะ	 
เป็นขันลงหิน	เงินนี้เต็มเลย	๒	ขัน	๓	ขัน	เอ�ม�สรงน้Ó	เสร็จแล้วก็เอ�ใส่ถุง	ถุงละชั่ง	เป็นถุงผ้�นะ...	 
เร�จึงรู้ว่�พ่อแม่มีเงินม�ก	เรียกว่�ฐ�นะเป็นที่	๑	ของหมู่บ้�นนี้เลย	คุณต�เป็นผู้มอบมรดกให้	ถึงได้มั่งมี 
อย่�งนั้น	ถ้�ธรรมด�แล้ว	โอëย	ไม่มีละ...”

ส่อแววแต่ทารก ว่าเป็นคนจริง
	 ในขณะที่แม่ตั้งครรภ์ท่�นอยู่นั้น	ได้ปร�รภขึ้นในครอบครัวและวงศ�คณ�	ญ�ติว่�
	 “...ธรรมด�ท�รกในครรภ์	เม่ือเติบใหญ	ข้ึ่นม�ต้องด้ินบ้�งไม่ม�กก็น้อยพอให้แม่รู้สึก	แต่กับลูกคนน้ี 
แปลกกว่�คนอื่นตรงที่นอนนิ่งเงียบเหมือนไม่มีลมห�ยใจ	จนบ่อยครั้งทÓให้แม่คิดตกอกตกใจว่�
 �äÁèãªèµÒÂä»áÅéÇàËÃÍ ? ·ÓäÁ¨Ö§à§ÕÂº¼Ô´»¡µÔ¹Ñ¡� ครั้นเวล�จะดิ้นก็ดิ้นผิดท�รกทั่ว	ๆ 	ไป	คือดิ้น 
เสียจนแม่เจ็บในท้อง	แต่พอเลิกดิ้นแล้วก็กลับเงียบผิดปกติอีกเหมือนกับว่�
 �¤§¨ÐµÒÂä»áÅéÇÅÐÁÑ§ ?�
	 ครั้นพอถึงระยะเจ็บท้องจะคลอด	 ก็เจ็บท้องอยู่ถึง	 ๓	 วันก็ไม่เห็นว่�จะคลอดแต่อย่�งใด	 ตอน 
เจ็บท้องอยู่นั้นก็ชนิดจะเอ�ให้ล้มให้ต�ยเลย	 เสร็จแล้วก็ห�ยเงียบไปเลยจนกระทั่งคิดว่�ไม่ใช่ต�ยไปอีก 
แล้วหรือ	?	แล้วก็ดิ้นขึ้นม�อีก�”
	 คุณต�ของท่�นท�ยถึงอุปนิสัยของท�รกในครรภ์ว่�
	 “�ถ้�ห�กว่�เป็นผู้ช�ยแล้วละก็	ชอบไปท�งไหนเรียกว่�ข�ดเลยทีเดียว	เป็นคนจิตใจหนักแน่น	
ลงได้ทÓอะไรแล้ว	ต้องจริงทุกอย่�ง	ไม่มีเหล�ะ	ๆ	แหละ	ๆ...”

หลานรักของตา
	 เมื่อท�รกคลอดออกม�ปร�กฏว่�มีส�ยรกพ�ดเฉวียงบ่�ออกม�ด้วย	 คุณต�เห็นดังนั้นจึงทÓน�ย 
เป็น	๓	อย่�งว่�
	 ๑.	ส�ยบ�ตร	ถ้�เป็นนักปร�ชญ	์	ก็จะเหยียบแผ่นดินสะเทือน
	 ๒.	ส�ยกÓยÓ๑		ถ้�เป็นน�ยพร�น	ก็จะมีคว�มชÓนิชÓน�	ญลือลั่นป่�
	 ๓.	ส�ยโซ่	ถ้�เป็นโจร	ก็เป็นประเภทคุกตะร�งแตก
	 ตอนออกจ�กท้องแม่	 ท�รกไม่ได้ส่งเสียงร้องเลย	 แม้ปลดส�ยรกออกแล้ว	 กระนั้นเด็กก็ยังคง 
นอนเฉยอยู่	จึงเอ�น้Óม�เทใส่ก้น	เด็กถึงจะร้องขึ้นว่�	“แว้”	เพียงคÓเดียวเท่�นั้น	แต่แล้วก็กลับนิ่งเฉยอีก
	 ในตอนนั้นคุณต�ยังได้ทักว่�

๑	ปกติน�ยพร�นเวล�ไปยิงเนื้อ	จะสะพ�ยถุงกÓยÓเพื่อเอ�ไว้ใส่ดินปืน

๒๑ ๑ ชีิวิตฆราวาส
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 �àÍÍ ¡çÃéÍ§à»ç¹àËÁ×Í¹¡Ñ¹¹Õè ´ÙÍéÇ¹·éÇ¹ÊÁºÙÃ³ì´Õ¹Ð�
	 คุณต�รักหล�นคนนี้ม�ก	จะเป็นผู้ดูแลด้วยตนเองทีเดียว	คอยจุดไต้ส่องดูหล�นทั้งคืน	ไม่อย�ก 
ให้ลูกส�วต้องม�เป็นกังวล	 เพร�ะทั้งห่วงหล�นก็ห่วง	ห่วงลูกส�วคนเดียวก็ห่วง	 ไม่อย�กให้ต้องลÓบ�ก 
คอยลุกขึ้นดู	 คุณต�เลยคอยดูอยู่ทั้งคืน	 ดูแล้วดูเล่�คอยส่องอยู่อย่�งนั้นบ่อยครั้ง	 พอม�ดูอีกทีหนึ่ง	 
ปร�กฏว่�ไฟจ�กไต้เลยตกใส่ตะกร้�ลุกไหม้ผ้�อ้อมหล�นเลย	

“กลัว” เหมือนไม่มีวัน “กล้า”
	 เมื่อหล�นเติบโตขึ้น	คุณต�ก็จะมีอุบ�ยสอนหล�นอยู่เนือง	ๆ 	มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อเห็นหล�นน้อยกิน 
มะยมหรือกระท้อนเข้�ไปแล้วกลืนเม็ดเข้�ไปด้วย	 คุณต�กลัวว่�เม็ดอ�จจะติดคอได้	 เพร�ะหล�นยัง 
เล็กเกินไป	จึงบอกหล�นว่�
 �...ÃÐÇÑ§ ! ¡Å×¹Å§ä»·Ñé§àÁç´ à´ÕëÂÇÁÑ¹¨Ðä»à¡Ô´à»ç¹µé¹ÍÂÙèã¹·éÍ§ ãº¡ç¨Ð§Í¡ÍÍ¡·Ò§¨ÁÙ¡·Ò§ 
»Ò¡ ÃÒ¡¨Ð§Í¡ÍÍ¡·Ò§¡é¹
 ÃÐÇÑ§ãËé´Õ ! à´ÕëÂÇ¨ÐµÒÂä´é¹Ð�
	 หล�นได้ยินเช่นนั้นเกิดคว�มกลัวจนถึงกับร้องไห้เสียใหญ	่โต	จ�กนั้นม�ไม่กล้�กลืนเม็ดมะยมนั้น 
อีกเลยจวบจนโตขึ้นจึงได้รู้เรื่อง
	 อีกครั้งหนึ่ง	ในตอนที่ท่�นยังเด็ก	ๆ 	อยู่นั้น	จัดว่�เป็นคนขี้กลัวม�กคนหนึ่ง	คงจะเป็นเพร�ะผู้เ²่� 
ผู้แก่เคยพูดถึงเรื่องผีเรื่องปอบหรือเรื่องสัตว์เรื่องเสือให้ฟังม�ก่อน	 เพร�ะแม้เวล�จะไปขับถ่�ย	 ยังต้อง 
ให้น้อง	ๆ	เป็นเพื่อนคอยเฝ้�อยู่ใกล้	ๆ	กันนั้นอยู่ตลอด
 �ÍÂèÒä»ä¡Å¡ÙËÅÒÂ��
	 จ�กนั้นก็บอกให้น้องคนหนึ่งอยู่หน้�	 อีกคนหนึ่งอยู่หลัง	 เมื่อได้อยู่ตรงกล�งเป็นที่สบ�ยใจแล้ว 
จึงยอมถ่�ย	
	 สิ่งนี้ทÓให้เห็นชัดว่�	 แต่เดิมคนเร�อ�จเป็นคนขี้กลัวม�ก่อนป�นว่�จะไม่มีคว�มกล้�ได้เลย	 แต่ 
เมื่อได้รับก�รฝÖกฝนในระยะต่อ	 ๆ	 ม�แล้ว	 ย่อมส�ม�รถพลิกนิสัยได้อย่�งสิ้นเชิงกล�ยเป็นนักต่อสู้ที่ 
องอ�จกล้�ห�ญไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดทั้งนั้น

ไม่กินของดิบ
	 ท�งอีส�นในตอนนั้นคว�มรู้ท�งโภชน�ก�รยังไม่ค่อยเจริ	ญนัก	 ช�วบ้�นส่วนให	ญ่จึงชอบกิน 
อ�ห�รสุก	 ๆ	 ดิบ	 ๆ	 แม้คุณต�ของท่�นก็เช่นกัน	 ดังนั้นด้วยคว�มรักของคุณต�ที่มีต่อหล�น	 เมื่อได้ 
อะไรแปลก	ๆ	ใหม่	ๆ	ก็อย�กจะให้หล�นได้ลองกินดูบ้�ง
	 แต่สÓหรับเด็กช�ยบัวนั้น	เป็นม�แต่เล็กแต่น้อยแล้ว	คือจะไม่ยอมกินอ�ห�รสุก	ๆ 	ดิบ	ๆ 	เลย	แม้ 
พวกปล�ร้�อย่�งนี้	ห�กยังดิบอยู่ก็จะไม่ยอมเอ�เข้�ป�กโดยเด็ดข�ดด้วยเหตุผลว่�	“มันค�ว”
	 คร�วหนึ่งคุณต�ไปได้นกเข�ม�	จึงเอ�ม�ทÓล�บ	ในใจคิดอย�กให้หล�นได้ลองกินดู	อีกทั้งอย�ก 
ทดสอบดูว่�	หล�นคนนี้จะไม่ยอมกินของดิบ	ๆ	จริง	ๆ	หรือ	เพร�ะก็เห็นเด็กคนอื่นรวมทั้งพี่	ๆ	น้องๆ	
ก็กินกันได้เป็นปกติไม่เห็นมีใครบ่นว่�เหม็นค�วแต่อย่�งใดเลย
	 ก�รทดสอบห�คว�มจริงของคุณต�จึงเริ่มขึ้น	 หลังจ�กทÓล�บนกเข�เสร็จแล้วจึงยกออกม�ว�ง	 
และหล�นก็คงจะมองสีสันและลักษณะดูแปลกต�ไป	จึงยกขึ้นม�ดมแล้วถ�มคุณต�อย่�งไม่ค่อยว�งใจ 
เท่�ไหร่นักว่�
 �ÁÑ¹ÊØ¡áÅéÇ¨ÃÔ§àËÃÍ ? ¤Ø³µÒäÁèä´éËÅÍ¡¢éÍÂàËÃÍ ?� (“ข้อย”	หม�ยถึง	“ผม”)

๒๒



 �äÁèä´éËÅÍ¡ËÃÍ¡ µÒäÁèâ¡Ë¡ÅÙ¡ËÃÍ¡ ¡Ô¹à¶ÍÐÅÙ¡ µÒ·ÓãËéÊØ¡áÅéÇ�
	 คว�มที่หวังดี	ทั้งก็อย�กทดสอบดูว่�หล�นคนนี้จะไม่ยอมกินจริง	ๆ	หรือ	ทÓไมมันจะแปลกกว่� 
พี่น้องคนอื่น	ๆ	นักเล่�	?
	 หล�นไม่แน่ใจจึงถ�มย้Óเข้�ไปอีกว่�
 �äÁèËÅÍ¡¨ÃÔ§ æ àËÃÍ ?�
 �äÁè äÁèËÅÍ¡ËÃÍ¡�	แต่แท้ที่จริงแล้วคุณต�หลอกหล�นเสียเต็มประตู
	 คุณต�ยืนยันเช่นนั้น	หล�นก็เลยเอ�ข้�วเหนียวปั้นเป็นคÓน้อย	ๆ 	แล้วจิ้มล�บนกใส่ป�ก	จ�กนั้น 
ก็เคี้ยวไว้สักพักหนึ่งแล้วก็อมไว้	ไม่ยอมกลืนแต่อย่�งใด	แค่อม	ๆ	ไว้เท่�นั้น	แล้วก็จิ้มคÓที่สอง	ก็ทÓใน 
ลักษณะเดิมอีกคือพอเอ�ใส่ป�กแล้วเคี้ยวอยู่พักหนึ่งแต่ก็ไม่ยอมกลืน	 ยังคงอมไว้เหมือนเดิม	 เหตุก�รณ์ 
ในตอนนี้คุณต�แอบสังเกตเห็นโดยตลอด
	 พอคÓที่ส�มเท่�นั้น	คร�วนี้หล�นอ�เจียนแทบเป็นแทบต�ยชนิดในท้องมีอะไรเท่�ไหร่ก็เอ�ออก 
ม�หมดเกลี้ยงเลย	 ถึงตอนนี้คุณต�เห็นท่�ไม่ดีเสียแล้วจึงรีบเข้�ไปลูบหลังพร้อมพูดปลอบขวัญหล�น	 
ด้วยคว�มสงส�รเป็นที่สุดว่�
 �âÍë ÅÙ¡àÍÂ µÒËÅÍ¡ÅÙ¡ ̈ ÃÔ§ æ ¹ÐáËÅÐ µÒ¢Íâ·É¹Ð µÒÍÂÒ¡·´ÊÍº´ÙÅÙ¡ÇèÒ ÅÙ¡à»ç¹ÂÑ§ä§ ºÒ§·Õ 
¾ÍµÒËÅÍ¡ãËé¡Ô¹¡èÍ¹áÅéÇà´ÕëÂÇµèÍä»ÅÙ¡¡ç¤§¨Ð¡Ô¹à»ç¹àËÁ×Í¹¤¹Í×è¹ æ à¢Ò�
	 หล�นตอบว่�	�¡ç¢éÍÂºÍ¡áÅéÇÇèÒÁÑ¹¤ÒÇ ÁÑ¹¡Ô¹äÁèä´é¨ÃÔ§ æ�
	 ภ�ยหลังม�	น้อง	ๆ	ของท่�นได้กล่�วย้อนอดีตถึงคุณต�ในตอนนั้นว่�
 “�คุณต�เลยไม่เป็นอันหลับอันนอน	 สงส�รหล�น	 เห็นหล�นกินข้�วไม่ได้	 จึงคอยเทียวลุกไปดู 
หล�นอยู่ตลอด	 เที่ยวห�ฝ้�ยม�ผูกแขนให้หล�น	 ทั้งปลอบขวั	ญทั้งเป่�หัวให้หล�นอยู่อย่�งนั้นตลอดคืน 
เลยก็ว่�ได้	เรียกว่�มีวิช�อะไรก็จะขุดจะล�กออกม�ใช้ให้หมดสิ้น	เพร�ะอย�กให้หล�นห�ยโดยเร็ว�”	
	 ในเรื่องนี้	แม้เมื่อท่�นโตขึ้นแล้วก็ต�ม	ห�กเห็นน้อง	ๆ	พ�กันกินของดิบ	ท่�นก็มักจะดุเอ�บ้�ง 
เหมือนกัน	เช่น	คร�วหนึ่งน้องกÓลังกินส้มตÓผสมกุ้งสด	ๆ	กันอยู่	ท่�นเห็นเข้�ก็เลยดุเอ�ว่�	�àÍÒä»·Ó 
ãËéÊØ¡àÊÕÂ¡èÍ¹�
	 น้องตอบว่�	�âÍêÂ á¤è¡Øé§´ÔºÁÑ¹äÁèÁÕàÅ×Í´ÁÕÂÒ§ ÁÑ¹äÁè¤ÒÇËÃÍ¡ ¨Ðà»ç¹ÍÐäÃä»�
	 ท่�นก็ยังคงยืนยันต�มเดิมเหมือนเมื่อตอนยังเล็กว่�	�ÁÑ¹¤ÒÇ�

อุบาย½Öกหลานของคุณตา
	 เมื่อท่�นเติบโตขึ้นพอปÕนป่�ยได้แล้ว	 คุณต�มักมีอุบ�ยฝÖกให้หล�นช�ยทั้ง	 ๒	 คน	 (คือพี่ช�ย 
และตัวท่�น)	ปÕนขึ้นต้นไม้แข่งกัน	ห�กว่�ใครปÕนขึ้นไปถึงกิ่งนั้นกิ่งน้ีได้ก่อน	คุณต�ก็จะให้ร�งวัล	ปร�กฏว่�	 

ท่�นเป็นผู้ชนะพี่ช�ยทุกครั้งไป	สÓหรับของร�งวัลก็คือผลไม้ป่�บ้�ง	หรือข้�วจี่๑	บ้�ง	คุณต�จะให้เพียง 

ปั้นเดียวเท่�นั้น	ไม่ได้ให้อะไรม�ก
	 เมื่อคนน้องได้ร�งวัลม�แล้ว	คุณต�จะคอยแอบสังเกตดูอยู่ห่�ง	ๆ	ตลอดม�	พบว่�น้องจะแบ่ง 
ของร�งวัลนั้นให้พี่ช�ยทุกครั้งไป	และให้ม�กกว่�ตัวเองเสียอีก	คุณต�ไม่เคยเห็นน้องหวงเลย	จนต้องได้ 
ม�พูดกับแม่ของท่�นว่�
 �ºÑÇ¹Õè ÁÕ¹éÓã¨ÁÕ¤ÇÒÁàÁµµÒá·é æ ¹Ð ÁÑ¹ÃÙé¨Ñ¡Ê§ÊÒÃ
 ¾ÕèªÒÂÁÑ¹»Õ¹ÊÙéäÁèä´é ÁÑ¹àÅÂàÍÒãËé¾ÕèªÒÂÁÑ¹¡Ô¹ÁÒ¡¡ÇèÒ á·¹·ÕèÇèÒÁÑ¹¼Ùéä»»Õ¹ä´é ¨Ð¡Ô¹ÁÒ¡¡ÇèÒ 
¾ÕèªÒÂ ÁÑ¹¡ÅÑº¡Ô¹¹éÍÂ¡ÇèÒ¾ÕèªÒÂ

๑	ข้�วเหนียวสุกปั้นเป็นก้อนโรยด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วเอ�ม�ปÔ้งไฟให้หอมหวนน่�รับประท�น

๒๓ ๑ ชีิวิตฆราวาส



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 ´Ù«ÔÁÑ¹ÁÕ¹éÓã¨¹ÐäÍé¹Õè ÁÑ¹á»Å¡¹Ð á»Å¡·Ø¡ÍÂèÒ§�
	 ทั้ง	 ๆ	 ที่คุณต�ก็ให้คว�มรักแก่หล�นทุกคนพอ	 ๆ	
กัน	 แต่คงเป็นด้วยอุปนิสัยที่มีน้Óจิตน้Óใจเช่นนี้นี่เอง	 ทÓให้ 
คุณต�มักมีข้อชมเชยหล�นคนนี้อยู่เสมอ	ๆ
	 นิสัยอีกอย่�งหนึ่งของหล�นคนนี้ก็คือ	ตั้งแต่เด็กแต่ 
เล็กม�แล้ว	 ชอบที่จะเล่นกับสัตว์	 เฉพ�ะอย่�งยิ่งคือ	 สุนัข	 
ยิ่งตัวไหนอ้วน	ๆ 	ดÓ	ๆ 	ด้วยแล้วยิ่งชอบหยอกเล่นด้วย	จนถึง 
กับมีบ�งครั้งที่ทÓให้แม่ต้องได้ดุได้ว่�เอ�บ้�ง
	 แม้ท่�นจะชอบหยอกสุนัขอยู่บ่อย	ๆ	แต่อย่�งไร 
ก็ต�ม	ท่�นจะไม่ยอมตีหรือแกล้งมันให้เจ็บ	ตรงกันข้�ม	ห�ก 
เห็นน้อง	ๆ	แกล้งมันคร�วใด	ท่�นจะดุจะว่�ทันที

คÓสอนคุณตา
	 สมัยที่ท่�นยังเป็นเด็กอยู่	 มีคนม�ขอใบพลูกับแม่	
ในคร�วที่เข�ม�ขอแม่	แม่มักจะให้ทุกอย่�งไม่เคยเห็นปฏิเสธ 
เลย	แต่พอมีคว�มจÓเป็นไปขอเข�บ้�ง	ทุกครั้งเข�กลับไม่เคยให้เลย	เรื่องนี้หล�น	ๆ 	มักได้ยินคุณต�สอน 
เป็นข้อเตือนใจว่�
 �à¢ÒäÁèãËé¤ÃÑé§·Õè ñ ¡çÍÂèÒâ¡Ã¸ãËéà¢ÒºÒ§·Õ¢Í§ÁÑ¹ÍÒ¨äÁè¾ÍãËé áÅéÇ¡ç¤¹à¡èÒ¹Ñé¹áËÅÐ ãËéä»¢Í 
à¢ÒÍÕ¡¤ÃÑé§·Õè ò à¼×èÍÇèÒà¢Òä´éÍÐäÃÁÒ àªè¹ ¾Ç¡¢Í§»èÒ ¢Í§ÍÐäÃ æ ¡çµÒÁ
 ¶éÒËÒ¡¤ÃÑé§·Õè ò ¹Õé¡çäÁèä´é ¡çÍÂèÒà¾Ôè§ä»â¡Ã¸ãËéà¢Ò ºÒ§·ÕàÃÒÍÒ¨ä»¢Íà¢Ò·ÕËÅÑ§äÁè·Ñ¹¤¹Í×è¹ ¢Í§ 
ÁÑ¹àÅÂäÁè¾Í¡Ñ¹
 ãËéÅÍ§¡Ñº¤¹ æ ¹ÕéÍÕ¡à»ç¹¤ÃÑé§·Õè ó ¶éÒäÁèä´é¡çàÅÔ¡«Ð áµèÇèÒÍÂèÒâ¡Ã¸ãËéà¢Ò¹Ð ÍÂèÒä»â¡Ã¸ãËéà¢Ò�

“อ้อย” เป็นเหตุ
	 ป้�ฝ้�ยซึ่งเป็น	ญ�ติอยู่ใกล้	ๆ 	กันนั้น	แกมีสวนอ้อย	เมื่อป้�ฝ้�ยเห็นท่�น	แกก็จะหักอ้อยให้ท่�นกิน 
อยู่บ่อย	ๆ	คร�วหนึ่งท่�นนึกอย�กกินอ้อยจึงเดินไปที่สวนนั้น	แต่วันนั้นป้�ฝ้�ยไม่อยู่	แกไปทุ่งน�
	 ด้วยคว�มที่ยังเด็กอยู่ม�ก	 อีกทั้งป้�ฝ้�ยก็เคยหักอ้อยให้กินเป็นประจÓอยู่แล้ว	 คร�วนี้นึกอย�ก 
ขึ้นม�อีกก็เลยขอถือโอก�สหักอ้อยม�กินเองเสียเลย	ทั้งก็ไม่ม�กอะไรเพียงลÓหนึ่งเท่�นั้น	คงจะไม่เป็นไร	 
คิดเช่นนั้นจึงหักเอ�ม�กิน
	 คุณต�เห็นหล�นกÓลังกินอ้อยอยู่และก็ทร�บด้วยว่�	 วันนั้นป้�ฝ้�ยไม่อยู่	 คิดจะสอนหล�น	 จึง 
พูดขู่ให้หล�นกลัวว่�
 �àÍéÒ ¡èÍ¹ æ à¤Âä»¡Ñº»éÒ½éÒÂ á¡àÍÒãËé¡Ô¹¡ç¨ÃÔ§ áµè·Õ¹Õé»éÒ½éÒÂäÁèÍÂÙè áÅéÇä»àÍÒÁÒ¡Ô¹ ÁÑ¹¡ç 
¼Ô´¹Ð ¾èÍáÁè¡çäÁèä´éÊè§àÊÃÔÁãËéà»ç¹¢âÁÂ¹Ð�
	 จ�กนั้นคุณต�แกล้งหันไปพูดกับแม่ของท่�นว่�
 �...ÊÙàÍéÂ µÓ¢éÒÇãÊè¶Ø§ãÊèä¶éãËéÁÑ¹à¹éÍ à´ÕëÂÇµÓÃÇ¨¡ç¨ÐÁÒÁÑ´¤ÍÁÑ¹ä»ãÊè¤Ø¡ ãÊè¡Ã§¢Ñ§ËÃÍ¡�
 ได้ยินดังนั้น	ปร�กฏว่�หล�นร้องไห้เสียจนจะเป็นจะต�ย	กลัวว่�ตÓรวจจะม�จับจริง		ๆ		จ�กนั้นก็ 
รีบวิ่งอย่�งเร็วไปห�ป้�ฝ้�ยจนถึงที่น�ของแกเลยทีเดียว	พอไปถึงก็พย�ย�มจะบอกป้�ฝ้�ยว่�	ได้เอ�อ้อย 
ไปกินลÓหนึ่งแล้ว	เมื่อป้�ฝ้�ยเข้�ใจเรื่องร�วทั้งหมดแล้ว	รู้สึกสงส�รหล�นเลยพูดปลอบว่�
 �âÍêÂ ¡ÙäÁèËÇ§ËÃÍ¡ºÑÇ àÍÒä´éàÅÂ¹Ð ·ÕË¹éÒ·ÕËÅÑ§¶éÒÃÙéÇèÒÍÐäÃ·Õèà»ç¹¢Í§»éÒ½éÒÂ ¡çãËéàÍÒä´éàÅÂ¹Ð�
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	 ป้�ฝ้�ยว่�อย่�งนั้น	หล�นก็เลยรู้สึกอุ่นใจ	สบ�ยใจขึ้นทันที
 »กติท่�นเป็นที่รักของคนทั่วไปทั้งผู้ให	ญ่และเพื่อนฝูงวัยเดียวกัน	 เพร�ะนิสัยที่เป็นคนมีน้Óใจ	 
ชอบช่วยเหลือก�รง�นผู้อื่นอยู่เสมอ	ห�กไปไร่ไปสวนกับใครก็ต�ม	ท่�นจะช่วยเหลือทุกอย่�งที่จะช่วยได้	 
เช่น	 ช่วยทÓก�รทÓง�น	 ช่วยห�บช่วยถือสิ่งของ	 ใคร	 ๆ	 ก็เลยรักท่�นทั้งนั้น	 ไม่มีใครคิดหวงข้�วหวง 
ของอะไรกับท่�น

ตอนไม่รู้ ก็ผิดบ้าง
พอรู้แล้ว ไม่ยอมให้ผิด
	 ชีวิตของท่�นมิได้มีสิ่งใดผิดแผกแตกต่�งจ�กเพื่อนฝูงวัยเดียวกัน	 แต่เล็กแต่น้อยก็ให้คว�ม 
เค�รพในพระศ�สน�	 มีคว�มเลื่อมใสในพระในเณรม�โดยตลอด	 ในตอนเด็กก็ชอบใส่บ�ตรกับผู้ใหญ	่	 
เมื่อเข้�เรียนหนังสือชั้นประถมศึกษ�แล้ว	 ท่�นก็รับผิดชอบในก�รเล่�เรียนดี	 จะมีบ�งครั้งที่ซุกซนบ้�ง 
ต�มประส�วัยที่กÓลังรักสนุกเพลิดเพลิน	 แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องร้�ยแรงอะไร	 ดังเช่นครั้งหนึ่งท่�นยกเอ� 
เรื่องสมัยเด็กม�สอนนักเรียนว่�
	 “�นี่หลวงต�บัวเคยเป็นนักเรียนม�แล้วนี่	เป็นนักเรียนเป็นยังไงละ	วันไหนขี้เกียจเรียนหนังสือ 
ก็ห�อุบ�ยล�ไปเลี้ยงน้อง

 �ÇÑ¹¹ÕéÅÒàÍÒ¹éÍ§¤ÃÑº ¾èÍáÁèË¹ÕËÁ´� ว่�ยังงั้นนะ �¾èÍáÁèºÍ¡´Ù¹éÍ§ãËé´éÇÂ�	นั่น	ว่�ไปยังงั้นนะ	
ครูเข�ก็ต้องอนุ	ญ�ตนะสิ	ใช่ไหมละ
	 พอครูอนุ	ญ�ต	ที่แท้ก็เผ่นแน่บเข้�ป่�ห�ยจ้อยไปเลย...	 เคยเป็นแล้วจึงเอ�ม�พูด�	อย่�ให้เป็น 
นะเด็กเหล่�นี้	หลวงต�มันเคยเป็นม�แล้ว...	มันไม่ดี	จึงได้เอ�ม�สอนลูกสอนหล�น...
	 วันหนึ่ง	ๆ 	นี้	ข�ดโรงเรียนไป	ข�ดวิช�ไป	บ�งทีเข�โน้ต	จดวิช�อะไรต่ออะไรนี้	เร�ไม่ได้จดกับเข�	 
แล้วถ้�เร�จะไปโน้ตหรือจดวันหลังเช่นนี้ก็จะเสียเวล�ไปอีกม�กม�ย	 แล้วถ้�ครูสอนอะไรมันก็ไม่ได้เรื่อง 
ได้ร�ว	เพร�ะวันนั้นเป็นวันที่เร�ข�ดโรงเรียน	นั้นแหละ
	 เพร�ะฉะนั้นพอโตขึ้นม�	พอรู้เรื่องรู้ร�วแล้ว...	รู้จักผลรู้จักประโยชน์ในก�รศึกษ�เล่�เรียนแล้ว	 
ทีนี้...	โอ๊ย	ไม่ยอมให้ข�ดเรียนเลยนะ	หม�ยถึงว่�ตอนเล็กกว่�นั้นมันเคยเถลไถล	พอโตขึ้นม�พอรู้ภ�ษี 
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๒๕ ๑ ชีิวิตฆราวาส



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ภ�ษ�บ้�ง...	เป็นไม่ยอม
 แม้แต่พ่อแม่ให้ล�เวล�จÓเป็นนี้ยังไม่ยอมล�	มันจะ 
ข�ด...	ถ้�ไปแล้วมันต้องเสียวิช�นี้...	วันนี้ครูจะสอนอันนั้น	ๆ 	บอก 
ไว้เลย	ถ้�ไปแล้ว	จะไม่ได้เรียนไม่ได้ฟังวิช�นี้...”
 โดยปกติท่�นเป็นคนรักกฎระเบียบรักษ�คÓพูด	 และ 
เค�รพเชื่อฟังผู้หลักผู้ให	ญ่ครูบ�อ�จ�รย์ม�แต่เดิม	 จะไม่ยอม 
ทÓสิ่งใดให้เป็นที่หนักอกร้อนใจแก่ท่�นจึงไม่เคยถูกดุด่�ว่�กล่�ว 
รุนแรงอะไร	ห�กจะมีอยู่บ้�งก็คือ
	 ครั้งหนึ่ง	ระหว่�งที่ผู้ใหญ	่กÓลังนั่งพูดคุยกันอยู่นั้น	ท่�นก็เดินเข้�ไปในบริเวณกองไม้ซึ่งอยู่สูงกว่� 
ผู้ใหญ	่	ทÓให้ดูเหมือนว่�ท่�นไม่ให้คว�มเค�รพ	ครูให	ญ่เห็นดังนั้น	คิดจะสอนท่�น	จึงพย�ย�มมองสบต�	 
และส่งส�ยต�เตือนให้รู้ตัว	ท่�นก็เลยรีบลงม�
	 เมื่อผู้ใหญ	่ไปแล้ว	ครูก็พูดด้วยคว�มเมตต�	บอกให้ทร�บเหตุผลว่�
 �ºÑÇàÍêÂ ÍÂèÒ¢Öé¹¹Ñè§ÊÙ§¡ÇèÒ¼ÙéãËญ è¹Ð ÍÂèÒ§¹Ñé¹ÁÑ¹´ÙäÁè§ÒÁ�
	 ในตอนนั้นท่�นไม่ทันคิดว่�มันไม่เหม�ะไม่ควร	ต่อเมื่อครูทÓสั		ญญ�ณบอกดังกล่�ว	ท่�นจึงทร�บ 
และรีบปฏิบัติต�มทันทีด้วยคว�มเชื่อและเค�รพในเหตุผล

แก้หน้าให้พี่ชาย

 	 ในสมัยนั้นโรงเรียนอยู่ตรงวัดร้�งบริเวณป่�สักท�งทิศตะวันตกของหมู่บ้�นต�ด	 เมื่อ 
เข้�โรงเรียน	 ท่�นก็ตั้งอกตั้งใจเรียน	 มีคว�มรับผิดชอบสูง	 จะเห็นได้จ�กผลก�รเรียนที่ดี 
เยี่ยมของท่�น	คือ	

 	 ประถม	๑	สอบได้ที่	๒	
 	 ประถม	๒	สอบได้ที่	๑	
 	 ประถม	๓	สอบได้ที่	๑

	ก�รเรียนหนังสือในตอนนั้นก็ไม่ได้มีฝ�กั้นแบ่งแยกเป็นห้อง	ๆ	ดิบดีอะไร	ทÓให้มองเห็นกันและ	
ได้ยินเสียงครูข้�ง	 ๆ	 ห้องสอนหนังสือนักเรียนชัดเจน	 เหตุนี้เองทÓให้มีเรื่องน่�ขบขันเรื่องหนึ่งเกิดขึ้น	
ในระหว่�งเวล�ที่เรียนหนังสือ
	 พี่ช�ยของท่�น	(ชื่อคÓไพ)	ซึ่งกÓลังเรียนหนังสืออยู่ห้องติดกัน	ถูกครูถ�มขึ้นว่�
 �¤Óä¾ ¤éÒ§¤ÒÇ ¤×ÍÍÐäÃ�
	 ถูกถ�มเช่นนั้น	พี่ช�ยของท่�นเลยเงียบไปพักใหญ	่	 ๆ	 เพร�ะไม่รู้คÓตอบ	ท�งท่�นเองซึ่งกÓลัง 
นั่งเรียนอยู่ห้องข้�ง	ๆ	แอบได้ยินเข้�และก็ทร�บคÓตอบดี	อย�กจะช่วยพี่ช�ยให้ตอบคุณครูให้ได้	พย�ย�ม 
เอ�ใจช่วยอย่�งเต็มที่นึกร้องตะโกนบอกพี่ช�ยอยู่แต่ในใจว่�
 �¡ç ÍÕà¨ÕÂ´Ñ§ÇÕ¡ñ ä§... ·ÓäÁá¤è¹Õé¡çµÍºäÁèä´é æ æ...�	เมื่ออดรนทนไม่ไหว	จึงร้องบอกพี่ช�ยว่�	
 �¡ç ÍÕà¨ÕÂ´Ñ§ÇÕ¡ ä§ ÍÕà¨ÕÂ´Ñ§ÇÕ¡�
	 พอพี่ช�ยได้ยินดังนั้นก็เลยนึกขึ้นได้	รีบตอบครูทันทีว่�
 �ÍÕà¨ÕÂ´Ñ§ÇÕ¡ ¤ÃÑº¼Á�

๑	อีเจีย	หม�ยถึง	ค้�วค�ว
		ดังวีก	หม�ยถึง	จมูกวิ่นจมูกแหว่ง
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“...พอโตขึ้นมา...

รู้จักผล รู้จักประโยชน์

ในการศึกษาเล่าเรียนแล้ว

ทีนี้...โอ๊ย ไม่ยอมให้

ขาดเรียนเลยนะ...”
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ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

เคารพเชื่อฟÑงครูบาอาจารย์
	 เมื่อจบชั้นประถม	๓	ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของก�รศึกษ�ภ�คบังคับในเวล�นั้นแล้ว	ท่�นก็ไม่ได้ศึกษ� 
ในชั้นต่อ	ๆ	ไปอีก	ทร�บกันว่�ช่วงที่เป็นนักเรียนอยู่นั้น	ท่�นเป็นที่รักที่ว�งใจของคุณครูอยู่ไม่น้อย
	 สังเกตได้ชัดเจนก็คือ	 เวล�ไปไหนม�ไหน	 คุณครูมักพ�ไปด้วย	 คงจะเป็นเพร�ะอุปนิสัย 
ช่�งสังเกต	ขยันขันแข็ง	ถึงคร�วจะใช้จะว�นอะไร	ก็คล่องแคล่วว่องไว	และเข้�ใจก�ลใดควรไม่ควร
	 สิ่งนี้ทÓให้คุณครูให้คว�มสนิทสนมเป็นกันเองกับท่�นตลอดม�	 แม้ภ�ยหลังท่�นจะเข้�สู่เพศ 
บรรพชิตแล้วก็ต�ม	แต่ก�รติดต่อสัมพันธ์ก็มิได้จืดจ�งห่�งเหินแต่อย่�งใดเลย
	 คุณครูช�ลี	สิงหะสุริยะ	เป็นครูใหญ	่โรงเรียนประช�บ�ลบ้�นต�ดในระยะนั้น	เป็นผู้ที่ท่�นกล่�ว
ถึงเสมอม�ด้วยคว�มชื่นชมและซ�บซึ้งในพระคุณไม่เสื่อมคล�ยว่�
	 “�ท่�นเป็นครูของอ�ตม�	 เป็นครูตั้งแต่อ�ตม�ยังเป็นนักเรียน	ท่�นเป็นครูที่ดีจริง	ๆ	ห�ย�ก 
ม�ก	 	 อ�ตม�รักและเค�รพครูของอ�ตม�คนนี้ม�ก	 ซึ่งคว�มจริงแล้วอ�ตม�มีครูที่สอนไม่รู้กี่คน	 ตั้งแต่ 
ชั้นนั้นชั้นนี้	ตั้งแต่	ก	ไก่	ก	ก�	ก็มีครูท่�นนี้แหละ	ที่อ�ตม�ติดใจม�กที่สุด	รักม�กที่สุด	เค�รพม�กด้วย	 
ไปไหนชอบเอ�ไปด้วยนะนี่	ท่�นชอบเอ�ไปด้วย
	 โอ�	ห�ย�กนะนี่	 คนไม่ลืมเนื้อลืมตัว	คือครูคนนี้แหละ	 ไม่ลืมเนื้อลืมตัวเลย	 เข้�นอกออกใน 
ได้หมด	 ไม่ถือสีถือส�	 ถือยศถ�บรรด�ศักดิ์	 คว�มประหยัดนี่เก่งม�กทีเดียว	 ไม่สุรุ่ยสุร่�ย	 ไม่ลืมเนื้อ 
ลืมตัว	ก�รเล่นเกะกะเกเรไม่มีเลย	ไปไหนม�ไหนเรียบ	ๆ
	 ชอบทÓบุ	ญให้ท�นเป็นประจÓนิสัย	 และเป็นคนกว้�งขว�งม�ก	 ไม่เห็นแก่ตัว	 เพื่อนฝูงรักม�ก	
ช่วยเหลือคนไม่กลัวหมดกลัวสิ้น	แต่ตัวเองรับท�นและใช้สอยน้อย	ประหยัดดีห�ย�ก	อ�ตม�รักท่�นม�ก
	 โอ...	ห�ย�กม�ก	อ�ตม�รักม�แต่ไหนแต่ไร	จนกระทั่งทุกวันนี้แหละ	คว�มรักของอ�ตม�		คว�ม 
เห็นบุ	ญเห็นคุณ	ไม่เคยจืดจ�งไปเลย	ฝังลึก	อ�ตม�ไม่ค่อยเหมือนใครง่�ย	ๆ	ครั้นว่�ลงก็ลงจริง	ๆ	ครั้นว่� 
ไม่ลงก็ไม่ลงนะ	ครั้นว่�ลงก็ลงจนกระทั่งวันต�ย	ไม่มีอะไรม�แก้ให้ตกดอก
	 นี่ก็ลงแท้	ๆ 	ลงเชื่อว่�เป็นครูของอ�ตม�	ให้กÓเนิดวิช�คว�มรู้อ�ตม�ม�โดยตลอด	กิริย�ม�รย�ท	
ก�รปฏิบัติตนอย่�งไร	อ�ตม�ได้ยึดเป็นคติเป็นตัวอย่�งม�ตลอด	เหม�ะสมกับที่เป็นครู�”

หยอกล้อประสาพี่น้อง
	 ย้อนม�กล่�วถึงคว�มผูกพันประส�พี่น้องในครอบครัว	เริ่มต้นด้วยเรื่องที่น้อง	ๆ	เล่�ถึงอุปนิสัย 
และคว�มจริงจังของท่�นในวัยหนุ่มว่�
	 “...ท่�นเป็นคนดุเพร�ะนิสัยเป็นคนจริงจัง	ทÓให้น้อง	ๆ 	เกรงกลัวอยู่ไม่น้อยทีเดียว	บ�งทีถ้�ห�ก 
ท่�นไม่อยู่หรือออกไปนอกบ้�น	จะรู้สึกโล่งอกโล่งใจ	แต่ถ้�กลับม�เมื่อใด	ต้องได้แอบบอกกันว่�
 �¹Ñè¹ æ ºÑÇÁÒáÅéÇ æ���
	 โดยม�กน้อง	ๆ	จะเกรงท่�นม�กเป็นพิเศษก็คือช่วงที่กÓลังทÓง�น	เพร�ะท่�นจะทÓจริงทÓจังม�ก	
น้อง	ๆ	จะมัวม�หยอกม�เล่นกันไม่ได้	ท่�นจะดุทันที
	 แม้ท่�นจะจริงจังขน�ดนั้น	 แต่อย่�งไรก็ต�มจะเป็นเฉพ�ะเวล�ง�นเท่�นั้น	 ถ้�เป็นช่วงปกต ิ
กันเองพี่	ๆ	น้อง	ๆ	ท่�นกลับชอบหยอกล้อน้อง	ๆ	เล่น	ดังเหตุก�รณ์ในวันหนึ่ง
	 ตอนนั้นท่�นมีอ�ยุประม�ณ	๑๘	-	๑๙	ปÕ	ขณะที่น้อง	ๆ 	กÓลังวิ่งเล่นกันอยู่นั้น	ท่�นก็คิดห�อุบ�ย 
หยอกน้อง	โดยเก็บมะละกอม�	ขณะเดินผ่�นน้อง	ๆ	ก็พูดขึ้นว่�
 �¨ÐÂÒ¡ÍÐäÃ µÓºÑ¡ËØè§�
	 จ�กนั้นก็ขึ้นไปบนบ้�น	แล้วก็ทÓท่�ตÓส้มตÓเสียงโขลกครกดัง	โปêก	ๆ 	ๆ 	อยู่ครู่หนึ่ง	สักประเดีëยว 
ก็เรียกน้อง	ๆ	ขึ้นไปกินส้มตÓ

๒๘



 �¡ÙµÓáÅéÇ ¨Ð¡Ô¹¡çÁÒà´éÍ ¡ÙµÓáÅéÇ ÃÕºÁÒ æ ¡ÙµÓºÑ¡ËØè§àÊÃç¨áÅéÇ ÁÒàÍÒÅ§ä»¡Ô¹�
	 ว่�ดังนี้แล้วก็ทÓท่�ไปยืนอยู่ใกล้	ๆ 	ครัวไฟ	และไม่ยอมหันหน้�ม�ท�งน้อง	ๆ 	อีกด้วย	จ�กนั้นก็เอ� 
ใบตองม�ห่อส้มตÓที่เพิ่งโขลกเสร็จแล้วก็ว�งไว้
	 น้องส่วนใหญ	่เป็นผู้หญ	ิง	เพิ่งเล่นกันม�เหนื่อย	ๆ	จึงต่�งมุ่งม�ที่ห่อส้มตÓด้วยคว�มดีใจว่�จะได้ 
กินกัน	พอคว้�ได้ก็หัวเร�ะเริงร่�วิ่งลงม�ข้�งล่�งเพื่อจะได้เปÔดออกม�กินพร้อม	ๆ	กัน	
	 พอเปÔดห่อใบตองออกเท่�นั้น	ก็ได้ยินเสียงแหลม	ๆ	ร้องประส�นกันขึ้นทันทีว่�
 �ÇéÒÂ à¢ÕÂ´µÐ»Ò´�
	 น้อง	ๆ	ผงะจ�ก	 �à¢ÕÂ´µÐ»Ò´µÒâ»¹ æ�	 ในห่อด้วยกลัวว่�มันจะโดดออกม�เก�ะ	และต่�ง 
พ�กันวิ่งหนีไปคนละทิศละท�ง	 วงส้มตÓจึงล้มสล�ยไปโดยฉับพลัน	 ท่�มกล�งเสียงหัวเร�ะงอห�ย
ต�มม�อีกยกใหญ	่	ๆ

ความรักของพ่อ
	 เวล�ที่พ่อพ�ลูก	ๆ	เข้�ไปในป่�	พ่อจะคอยแนะคอยเตือนถึงวิธีก�รรักษ�และป้องกันตัวจ�กภัย
อันตร�ยรอบด้�น	โดยเฉพ�ะพวกสิงส�ร�สัตว์ประเภทต่�ง	ๆ 	เช่น	คร�วหนึ่งพ่อพ�ลูก	ๆ 	ไปเก็บลูกเร่ว๑ 
ที่ขึ้นอยู่ต�มป่�	เพร�ะข�ยได้ร�ค�ดี	ดังนี้
	 “...เวล�เข้�ดง	ระหว่�งเดินไป	ให้ใช้ส�ยต�คอยสังเกตดูแถว	ๆ	ขอนไม้นะ	เสือมันมักจะหมอบ 
อยู่ข้�ง	ๆ	ขอน	ถ้�เห็นมันให้รีบวิ่งม�ห�พ่อนะ
	 ...ก่อนจะเก็บลูกเร่ว	ให้สังเกตดูสิ่งรอบข้�งว่�	มีงูมีสัตว์ร้�ยหรือไม่	ถ้�ไม่มีก็รีบเก็บลูกเร่วได้
	 ตอนเข้�ในดงในป่�ลึก	 ๆ	 โน่น	 ให้มองดูต้นไม้ที่เด่น	 ๆ	 สังเกตว่�กิ่งไม้มันยื่นไปท�งทิศไหน	 
ตะวันออกหรือตะวันตก	ให้สังเกตทิศของดวงอ�ทิตย์ด้วย	ให้จÓไว้เวล�กลับจะได้ไม่หลงท�ง�”
	 พ่อมักจะพ�ท่�นไปตีผึ้งอยู่บ่อย	ๆ 	(โดยตอกทอยฝังเป็นขั้น	ๆ 	ไว้ในเนื้อไม้	จ�กนั้นก็ปÕนขึ้นไปเอ� 
รังผึ้ง)	 บ�งครั้งก็เอ�น้องของท่�นไปด้วย	 ในคร�วที่พ�ลูกไป	 พ่อจะบอกหนท�งไปกลับให้ลูกรู้จักหมด 
และจÓให้ได้
	 เรื่องนี้น้อง	ๆ 	ของท่�นเคยเล่�ไว้ว่�	“�พ่อพ�ท่�นไปตีผึ้งบ่อย	ๆ 	บ�งทีก็เอ�น้องไปด้วย	พ่อจะ 
บอกท�งหมดว่�ท�งนี้ไปนั้น	ท�งนั้นจะไปนั้น	ส่วนลูกมักกลัวเสือจึงต้องได้เหลียวดูอยู่ตลอด
	 ถ้�ไปเอ�ผึ้งพุ่ม	(ผึ้งโพรง)...	เมื่อไปถึงท�งแยก	พ่อจะบอกว่�
 �·Ò§àÊé¹¹Õéä»Ë¹Í§»Ò¡´èÒ¹¹Ð ÍÍ¡ºéÒ¹¤Ó¡ÅÔé§¹Ð ä»·Ò§¹Õéä»à¢éÒ´§ãËญè´§ËÅÇ§ä»ä´éàµÅÔ´ 
àÅÂ¹Ð ¶éÒä»·Ò§·ÕèàÃÒÁÒ¹Õé¨Ð¤×¹¡ÅÑººéÒ¹àÃÒ¹Ð�
	 ท่�นบอกไว้หมด	 พ�ไปไหนก็จะบอกไว้หมดเรื่องหนท�ง...	 พ่อคงจะคิดเผื่อไว้ว่�	 ห�กปÕนพล�ด 
พลัดตกต้นไม้ต�ย	 ลูกก็จะไม่รู้หนท�งคืนกลับบ้�นได้	 จึงต้องบอกกันไว้ก่อน...	 พ่อเป็นคนปÕนขึ้นไปตีผึ้ง 
ปÕนเก่ง	เป็นทั้งพร�น	เป็นทั้งหมอผึ้งด้วย”
	 ในสมัยก่อนยังไม่มีธน�ค�ร	 เวล�มีเงินมีทอง	 เข�มักจะเอ�ไปฝังดินไว้	 พ่อของท่�นบ�งทีเวล� 
ไปดงไปป่�ก็จะเอ�เงินไปด้วยทีละชั่ง	 แม้เข้�ป่�ล่�สัตว์ก็เอ�ติดตัวไปด้วย	 เวล�ลงอ�บน้Óในหนอง	 ก็จะ 
เอ�เงินไปซ่อนไว้ในพุ่มไม้ก่อน
	 ก�รที่พ่อต้องเก็บต้องห�	ต้องระแวดระวังทรัพย์สมบัติดังกล่�ว	ก็ด้วยเหตุผลที่พ่อเคยบอกลูก	ๆ 	
ÇèÒ
 �âÍêÂ� ÊÒ¸Ø ¾èÍ·ÓÍÐäÃ¡çËÒäÇéà¼×èÍÅÙ¡à¼×èÍàµéÒ·Ñé§¹Ñé¹áËÅÐ µÑÇàÍ§äÁèÃÙéÇèÒ¨Ðä´éÍÂÙèä´é¡Ô¹ÂÑ§ä§¡ç 
ªèÒ§äÁèÇèÒ ¢ÍáµèãËéÅÙ¡ä´éÍÂÙèä´é¡Ô¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡ç¾Í�

๑	เร่ว	เป็นไม้ล้มลุก	มีเหง้�	คล้�ยต้นข่�	ผลใช้ทำ�ย�

๒๙ ๑ ชีิวิตฆราวาส



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

แป้วใจเมื่อยิงหมี
 	 โดยปกติแล้วก�รตีผึ้งจะทÓกันในตอนกล�งคืนเดือนมืด	แต่ตอนท่�นเป็นหนุ่ม 
เป็นคนไม่กลัวอะไรง่�ย	ๆ	จึงอย�กจะทดลองตีผึ้งในตอนกล�งวันดูบ้�ง
		 ครั้งนั้นผลปร�กฏว่�	 ผึ้งจÓนวนม�กเลยบินต�มไล่ต่อยตลอดท�ง	 ถึงขน�ด 

ที่ว่�ต้องได้ถอดเสื้อถอดผ้�ออกหมด	 และรีบกระโจนลงไปอยู่ในน้Ó	 แม้ขน�ดนั้นฝูงผึ้งก็ยังวนเวียนอยู่ 
เหนือน้Ó	แต่ที่สุดก็รอดพ้นไปได้	ครั้นเมื่อกลับม�ถึงบ้�นแล้ว	ม�ดูต�มเนื้อตัวปร�กฏว่�	มีแต่เหล็กในผึ้ง
ฝังอยู่เต็มไปหมด
 มีอยู่คร�วหนึ่ง	ท่�นต�มผู้ใหญ	่ไปในป่�	บังเอิ	ญเหลือบไปเห็นหมีตัวหนึ่งเข้�ก็เป็นระยะที่ประชิดตัว 
ม�กแล้ว	 เพร�ะอยู่ใกล้ม�ก	 ครั้งนั้นท่�นช่วยพ่อแบกปืนอยู่จึงจÓเป็นต้องยิงทันที	 ทร�บว่�หมีตัวนั้น 
ได้รับบ�ดเจ็บไม่น้อย	ท่�นบอกว่�วันนั้นทั้งวันรู้สึกไม่สบ�ยใจเลย
	 เมื่อกลับถึงบ้�น	จึงถ�มพ่อว่�
 �ÂÔ§ËÁÕ¹ÕèºÒ»äËÁ ?�
	 คงเป็นเพร�ะท่�นได้รับก�รปลูกฝังม�แต่เด็กว่�	 ก�รฆ่�และก�รเบียดเบียนสัตว์เป็นบ�ป	 ห�ก 
เป็นวันพระด้วยแล้วยิ่งบ�ปม�ก	 ทÓให้ท่�นแสดงคว�มเสียใจปร�กฏออกม�จนพ่อสังเกตเห็นได้อย่�ง 
ชัดเจน	ยิ่งลูกตั้งคÓถ�มกับพ่อดังกล่�วด้วยแล้ว	คว�มที่พ่อเกรงว่�ลูกจะสลดหดหู่เศร้�สร้อยเกินไป	จึงได้ 
กล่�วปลอบขวั	ญพอเป็นกÓลังใจแก่ลูกแทนก�รให้คÓตอบที่แท้จริง
	 ภ�ยหลังเมื่อบวชแล้ว	ท่�นยังรู้สึกแป้ว	ๆ 	ในใจอยู่ตลอดม�	ดังนั้นเวล�ภ�วน�ไหว้พระสวดมนต์ 
คร�วใด	 ท่�นจะต้องแผ่เมตต�อุทิศส่วนกุศลให้หมีตัวนั้นทุกครั้งทุกคร�ไป	 ท่�นเคยกล่�วกับพระด้วยว่�	 
แม้จนทุกวันนี้ท่�นก็ยังแผ่เมตต�ให้มันอยู่ตลอดมิเคยข�ดเลย
	 คÓกล่�วของท่�นตอนหนึ่งเล่�ถึงคว�มคิดในสมัยเด็ก	ๆ	เกี่ยวกับเรื่องคว�มต�ย	จ�กนั้นก็กล่�ว 
ม�ถึงเรื่องก�รฆ่�สัตว์ตัดชีวิต	ดังนี้
	 “�พูดถึงเรื่องเป็นเรื่องต�ยนี้กลัวม�ก	ตอนเป็นเด็กเร�กลัวม�กพอพูดถึงเรื่องต�ยนี้	ไม่อย�กให้ 
ระลึกขึ้นเลย	มันเหี่ยวมันห่อในใจให้ระลึกเรื่องอื่นม�กลบมันเอ�ไว้	เร�ไม่ลืมนะ	นี่ข้อหนึ่ง
	 ข้อที่สอง	มีเพื่อนฝูงเข�พูด	เร�ก็พ�กันไปห�กินต�มเรื่องต�มร�วนั่นละเข�ม�พูดว่�
 �ÇÑ¹¾ÃÐ¹Õé·ÓºÒ»à»ç¹ºÒ»ÁÒ¡¹Ð ÇÑ¹¾ÃÐ¹Õéä»¦èÒÍÐäÃ·ÓºÒ»ÍÐäÃà»ç¹ºÒ»ÁÒ¡¹Ð�
	 มันก็ฝังใจ	เลยฝังม�ตลอด	วันพระนี้ไม่กล้�ฆ่�สัตว์...”
	 คÓกล่�วข้�งต้นทÓให้ทร�บได้ว่�คนในสมัยนั้นท่�นเน้นเตือนกันเสมอในเรื่องบุ	ญเรื่องบ�ป	
ไมม่องข้�มหรือเพิกเฉยไป	จะเห็นได้ชัดเจนอีกตัวอย่�งหนึ่งเกี่ยวกับพ่อและแม่ของท่�นเอง	คือ	ทุกครั้ง 
ที่พ่อเข้�ป่�เข้�ดงได้เนื้อม�	 แม่จะต้องเอ�เนื้อนั้นม�ทÓแห้งบ้�ง	 ทÓแหนมหรือทÓส้มบ้�งเพื่อไม่ให้บูด 
ให้เสียทิ้ง	 จะได้เอ�ไปทÓบุญกับพระที่วัด	 แม่ทÓเช่นนี้เสมอม�	 ทุกครั้งจะต้องอุทิศส่วนบุ	ญส่วนกุศล 
ให้กับสัตว์ที่เอ�เนื้อม�ทÓอ�ห�รด้วยทุก	ๆ	ตัวไปไม่ให้ข�ด	คว�มใกล้ชิดติดพันของพ่อและแม่ต่อ 
พระศ�สน�เช่นนี้เอง	มีส่วนปลูกฝังคว�มคิดที่ถูกต้องกอปรด้วยเมตต�ธรรมแก่ท่�นอยู่ไม่น้อย	ให้มีคว�ม
ละอ�ยและเกรงกลัวต่อบ�ปเป็นพื้นฐ�น	ประทับไว้ภ�ยในจิตใจตลอดม�กระทั่งก้�วสู่เพศบรรพชิต

เลือกคบเพื่อน
	 นิสัยที่จริงจังของท่�นเป็นข้อเด่นอีกข้อหนึ่ง	 ใช่แต่เพียงเรื่องก�รง�นเท่�นั้นแม้แต่ก�รคบเพื่อน	
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ท่�นก็ยังชอบคนที่รักคว�มสัตย์คว�มจริงไม่เหล�ะแหละ	ท่�นกล่�วถึงเพื่อนสนิทคนหนึ่งในสมัยหนุ่มว่�
	 “�ผู้ใหญ	่เถิง๑	เป็นเพื่อนกัน	แกขยันม�กนะ	เข�เรียกว่�	หล�นหลวงกÓแหง	เข�ก็เรียกเร�ว่�	
หล�นพ่อเ²่�แพง	แพง นี่หน่ะชื่อแม่เร�	พ่อของแม่ขยันไม่มีใครสู้ในบ้�น	ถ้�หล�นหลวงกÓแหงกับหล�น 
พ่อเ²่�แพงได้ทÓง�นแล้ว	ไม่มีใครสู้แหละ	เร�ก็สนิทกัน	ไปเที่ยวบ้�นคุยกัน	บ�งทีมันก็ไปบ้�นเร�	เร�ก็ 
ม�บ้�นมัน...	ผู้ใหญ	่เถิงนี
	 เวล�ไป	มีอะไรก็กินโน้นเลย	เร�ก็เหมือนกัน	ม�บ้�นเข�ก็กินเลย	ถือเป็นอันเดียวกัน	สนิทกัน 
ขน�ดนั้นละ	พ่อแม่ไม่เคยสนใจ	ไม่เคยจะเล่�ให้ฟัง	 ไอ้นั่นไปกินข้�วบ้�นกู	ๆ	เฉยเหมือนไม่ได้กิน	 เข� 
ม�กินข้�วบ้�นเร�ก็เหมือนกัน	เร�ไปกินข้�วบ้�นเข�ก็เหมือนกัน�
	 �เร�นี่จะว่�คว�มฉล�ด	 แต่ก่อนก็ไม่ปร�กฏนะ	 แต่เรื่องคว�มสัตย์คว�มจริงนี้เด่น	 เป็นม� 
แต่ครั้งเป็นฆร�ว�สคือเจ้�ของรู้ตัวเองว่�มีคว�มสัตย์คว�มจริง	 แต่ไม่ได้สนใจด้วย	 มันห�กเป็นอยู่ใน 
จิตถ้�ใครเหล�ะแหละไม่อย�กคบ	ถ้�พูดเชื่อถือไม่ได้ก็ไม่คบ	เวล�ว่�อยู่	อยู่	เวล�ว่�ไป	ไป	นิสัยเร�	ว่�ทÓ	 
ทÓ	ไอ้ที่ว่�อย่�งนี้แล้วไปเป็นอย่�งนั้น	เร�ไม่คบ
	 อันที่สองพวกฉกพวกลักขโมยนี้ไม่คบ	 พวกหนุ่มด้วยกันที่ชอบฉกลักขโมยนี้ก็หลีก	 ไม่คบ	 อันนี้ 
เป็นนิสัยอันหนึ่งไม่ชอบคบคนเหล�ะแหละ	เร�ยังไม่ลืมนะ
	 พ่อของผู้ใหญ	่เถิงเข�ก็ขยันเก่ง...	 เข�ม�ชวนเร�ไปห�ล่�สัตว์ในป่�	 ห�ตะกวดห�อะไร	 เพร�ะ 
หม�เร�เป็นพร�นดี	ม�ชวนเร�ไปวันพรุ่งนี้
 �âÍêÂ ! ÂÑ§ä»äÁèä´éËÃÍ¡à¾ÃÒÐä´éÃÑº¤ÓáÅéÇÇèÒ¨Ð·Ó
ÊÇ¹µÃ§¹Ñé¹ æ ãËé¾èÍ ¶éÒÍÑ¹¹ÕéÂÑ§äÁèàÊÃç¨ ä»äÁèä´éËÃÍ¡�
	 ก็เลยขอผ่�น	 เข�เลยไม่ไป	 แล้วเข�ก็ไปถ�มพ่อ	
ถ�มลับ	ๆ	เร�ม�รู้ทีหลังนะว่�
 �äË¹ ºÑÇ ªÇ¹ÁÑ¹ä»ËÒÅèÒµÐ¡Ç´ ÁÑ¹ºÍ¡ÇèÒ ÁÑ¹ 
·Ó§Ò¹ãËé¾èÍÁÑ¹ÍÂÙè ÁÑ¹ÂÑ§ä»äÁèä´é à»ç¹ÂÑ§ä§ ÁÑ¹·Ó§Ò¹ÍÐäÃ 
·Ó¨ÃÔ§äËÁ ?�
 �ÁÑ¹·ÓáÅéÇ ·ÓàÊÃç¨àÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ âÍéÂ äÍé¹Õè¶éÒÁÑ¹ 
ä´éÅÑè¹¤ÓáÅéÇ à»ç¹á¹è·Õà´ÕÂÇ äÁèÊ§ÊÑÂÅÐ ¹Í¡¨Ò¡ÁÑ¹à©ÂÅÐ 
ÍÂèÒä»ãªéÁÑ¹ ¶éÒÁÑ¹ÅÑè¹¤ÓáÅéÇ µÒÂã¨àÅÂ äÍé¹Õè�
	 ผู้ใหญ	่เถิงคนนี้แหละ	 เป็นเพื่อนของเร�	 เพื่อน 
ก�รเพื่อนง�นเพื่อนคบ	เพร�ะไอ้นี่มันขยันม�กนะ	ทÓถึงใจ	ๆ 	ทุกอย่�ง	ไม่เหล�ะแหละ	เอ�จริงเอ�จังขยัน
	 คนเหล�ะแหละนี่เร�ไม่เล่นนะ	มันเป็นนิสัยเอง	มันเป็นอยู่ในจิตนะ	 เร�ก็ไม่รู้ว่�มันมีธรรมนะ	 
จนไปเรียนหนังสือถึงรู้	คÓสัตย์นี้เร�มีม�แต่ดั้งเดิม	มันห�กเป็นอยู่ในหัวใจเร�เอง�”

ผู้ใหญ ่ให้การยอมรับ
	 อีกเรื่องหนึ่งเป็นที่ประหล�ดใจอยู่ไม่น้อย	 แม้กระทั่งแม่ของท่�นเองก็ยังรู้สึกแปลกใจว่�	 ทÓไม 
ผู้หลักผู้ใหญ	่ในหมู่บ้�นมักชอบม�ห�	และม�ปรึกษ�ห�รือกับท่�น	จนครั้งหนึ่งแม่ถึงกับได้ออกป�กว่�
 �¾èÍÍÒÇ¾èÍÅØ§ (¤Ø³ÍÒ¤Ø³ÅØ§) ÁÒËÒºÑÇ·ÓäÁ ? »ÐÊÒà´ç¡¹éÍÂ�
	 บรรด�ผู้ใหญ	่จึงตอบว่�
 �âÍë áÁèÍÒáÁè»éÒ ÁÑ¹äÁèãªèà´ç¡¹éÍÂ¹Ð ¶éÒ·ÓÍÐäÃäÁèàÍÒµÒÁ¤ÓÁÑ¹ ¨Ð¾ÅÒ´ËÁ´àÅÂ µéÍ§ä´é·Ôé§
 ÁÑ¹·ÓÍÐäÃäÁè¾ÅÒ´ÊÑ¡ÍÂèÒ§àÅÂ ÁÑ¹äÁèãªèà´ç¡¹éÍÂ¹Ð¹Ñè¹¹Ð�
๑	ชื่อ	“เถิง”	ต่อม�เป็นผู้ใหญ	่บ้�นคÓกลิ้ง	อÓเภอเมือง	จังหวัดอุดรธ�นี	หลวงต�จึงมักเรียก	“ผู้ใหญ	่เถิง”

�...âÍë áÁèÍÒáÁè»éÒ

ÁÑ¹äÁèãªèà´ç¡¹éÍÂ¹Ð

¶éÒ·ำÒÍÐäÃ äÁèàÍÒµÒÁ¤ำÒÁÑ¹

¨Ð¾ÅÒ´ËÁ´àÅÂ µéÍ§ä´é·Ôé§

ÁÑ¹·ำÒÍÐäÃ

äÁè¾ÅÒ´ÊÑ¡ÍÂèÒ§àÅÂ

ÁÑ¹äÁèãªèà´ç¡¹éÍÂ¹Ð¹Ñè¹¹Ð...� 

๓๑ ๑ ชีิวิตฆราวาส



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 ในเรื่องนี้	 น้อง	 ๆ	 ของท่�นอธิบ�ยเพิ่มเติมว่�	 “�เพร�ะท่�นเป็นคนคว�มรู้ดี...	 เช่นอย่�ง 
ทÓแบบแปลนแผนผังนี้	ไม่มีท�งผิดพล�ดไม่มีท�งตกท�งเสียใด	ๆ
	 ช�วบ้�นกะว่�จะเลื่อยไม้...	 คิดกันว่�จะทÓยังงั้น	 ๆ	 ๆ	 แต่พอทÓจริง	 ๆ	 แล้ว	 มันกะคÓนวณ 
ผิดพล�ดหมด	คนอื่น	ๆ	คÓนวณผิดหมด	แต่ท่�นไม่เคยกะผิด	จึงไม่เสียไม้ไปโดยเปล่�ประโยชน์
	 อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องไปตีผึ้ง	ไม่ใช่เรื่องเล่น	ๆ	เพร�ะเมื่อก่อนเข�เอ�เป็นอ�ชีพเลย	ข�ยได้ร�ค� 
ดีม�ก	จะมีผู้ม�รับเอ�กับบ้�นเลยทีเดียว�”
	 ด้วยคว�มส�ม�รถเช่นนี้เองทÓให้ผู้ใหญ	่หล�ยต่อหล�ยคนในหมู่บ้�นให้คว�มคุ้นเคยสนิทสนม 
กับท่�น	อย่�งไรก็ต�มสÓหรับก�รคบค้�สม�คมกับเพื่อนวัยเดียวกันนั้น	ท่�นก็ยังมีก�รละเล่นสนุกสน�น 
แบบเด็กหนุ่มทั่ว	ๆ	ไป	ไม่ได้มีอะไรผิดแผกแตกต่�ง	ตัวอย่�งหนึ่งก็คือท่�นยังเคยได้ฝÖกหัดชกมวยเล่นกัน 
ระหว่�งเพื่อน	ๆ	แต่ไม่น�นก็เลิกร�ไป	เพร�ะคÓขอร้องของแม่ว่�

 �ÅÙ¡àÍêÂ ! ÍÂèÒä»ËÒª¡ÁÑ¹àÅÂ áÁèà»ç¹ËèÇ§ ÁÑ¹àÊÕÂµÑºàÊÕÂ»Í´�

การงานจริงจัง
	 อุปนิสัยของท่�นอีกอันหนึ่งคือเวล�ทÓก�รง�น	จะไม่อย�กให้คนรู้คนเห็น	เช่น	ในตอนเช้�เวล� 
จะต้อนคว�ยไปทÓน�	ท่�นจะเที่ยวเก็บพวกไม้ไผ่หรือไม้กะล�ที่หล่นอยู่ต�มท�งโยนขว้�งออกข้�งท�ง
	 มิฉะนั้นเวล�ฝูงคว�ยเดินผ่�น	มันอ�จเดินเตะมีเสียงดังได้	ท่�นเกรงว่�ช�วบ้�นจะได้ยิน	จึงโยน 
ออกข้�งท�งหมด	 วันใดที่ออกไปน�ท่�นชอบไปตั้งแต่เช้�มืด	 ส่วนแม่ก็จะทÓอ�ห�รจนเสร็จแล้วห่อไว้ 
ทันเวล�ที่ลูกไปพอดี
	 ก�รไถน�ของท่�นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งถึงนิสัยที่ทรหดอดทน	คือท่�นจะทÓไปเรื่อย	ๆ	 จนเสร็จ	 
เช่น	 คว�ย	 ๔	 ตัวอย่�งนี้	 จะสลับให้มันทÓง�น	 เมื่อตัวหนึ่งทÓจนเหนื่อยแล้ว	 ก็ปลดไถออกให้มัน 
ไปอ�บน้Óกินหญ	้�	เป็นก�รพัก	แล้วก็เอ�ตัวที่	๒	ที่	๓	ม�สลับแทนเช่นนั้นตลอดจนเสร็จ	ถ้�ไม่มืดก็ไม่เลิก 
หรือไม่ใช่เวล�กินข้�วกล�งวันก็ไม่ยอมเลิก

 มีอยู่คร�วหนึ่งพ่อแม่และน้องเขยซึ่งปกติเป็นกÓลังสÓคั	ญในก�รทÓน�	บังเอิญม�ป่วยขึ้น
พร้อม	ๆ 	กัน	ทÓให้ท่�นต้องเป็นหัวหน้�พ�น้อง	ๆ 	ไปแทน	น้องส�วคนรอง	ๆ 	ของท่�นคนหนึ่งรู้ดีถึงนิสัย 
จริงจังโดยเฉพ�ะในเวล�ทÓง�น	จึงนึกหว�ด	ๆ	ในใจว่�
 �µêÒÂ¡Ù ¤ÃÒÇ¹Õé ËÁ´·Ñé§ÇÑ¹ÁÕáµè·Ó§Ò¹¡çµÒÂ¡Ñ¹à·èÒ¹Ñé¹áÅéÇ·Õ¹Õé�
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	 และก็เป็นคว�มจริงอย่�งที่น้องส�วคิดไว้คือท่�นเองไม่พ�พักพ�เลิกสักที	 ทÓง�นอยู่อย่�งนั้น 
เรื่อยไปชนิดห�กไม่ค่Óไม่ยอมเลิกร�	น้องส�วของท่�นเล่�ถึงเหตุก�รณ์ในตอนนี้ว่�
	 “�แม้น้องพย�ย�มบอกว่� �ÍÂÒ¡¡Ô¹¢éÒÇáÅéÇ... ºÑÇ� ท่�นก็ทÓง�นไปเฉย	 ไม่พ�กินข้�วไม่พ� 
หยุดพักสักที	พ�ขุดพ�ทÓอยู่หมดมื้อหมดวัน...
	 ตอนนั้นเป็นช่วงบุกร้�งถ�งพงทÓน�ใหม่...	ท่�นขุดเองเลย	ไม่ใช้คว�ยคร�ด	เพร�ะมันเพิ่งตัดไม้ 
ลงใหม่	ๆ	ร�กที่อยู่ในดินยังไม่เน่�	(ไถยังไม่ทันได้)�
	 ท่�นก็ทÓง�นไม่สนใจน้องเลย	 เดีëยวอ้อมท�งนั้นแล้วอ้อมท�งนี้	 แล้วอ้อมไปท�งนั้นอยู่อย่�งงั้น 
ไม่จบไม่สิ้นสักทีจนน้องว่�
 �âÍêÂ äÁèäËÇáÅéÇ ¤Ô´¶Ö§áÁè�
	 เลยมีแต่จะร้องไห้นั่นแหละ...	ปร�กฏว่�ในปÕนั้นได้ข้�ว	๑๗	เล่มเกวียน	จัดว่�ได้เยอะทีเดียว�”
	 อีกตอนหนึ่งคือในระยะที่ท่�นพ�น้อง	ๆ	ม�นอนเฝ้�น�	น้องส�วเล่�เหตุก�รณ์ดังนี้
	 “�สมัยแต่ก่อนมีแต่เป็นดงเป็นป่�	เสือช้�งก็เยอะ	เสียงช้�งหักกิ่งไม้โปêก	ๆ	เปêก	ๆ	อยู่ในป่�	 
บ่�งชะนีก็ร้องฟังดูโหยหวนน่�กลัว	เดีëยวร้องขึ้นท�งนั้นท�งนี้	รู้สึกวังเวงใจทÓให้คิดถึงแต่พ่อแต่แม่
	 น�ที่เฝ้�นั้นอยู่ติดกับป่�กับดงห่�งจ�กตัวบ้�นประม�ณ	๔	-	๕	กิโลเมตร	ในช่วงที่ต้นข้�วเริ่มโตขึ้น	
ช�วบ้�นก็ม�นอนเฝ้�น�กัน	ถ้�ไม่เช่นนั้นแล้วช้�งจะพ�กันม�ถอนต้นข้�วกินหมด
	 ช้�งเวล�กินต้นข้�วจะต่�งจ�กวัวคว�ยตรงที่มันจะถอนทั้งต้นขึ้นม�แล้วเอ�ฟ�ดกับข�ของมัน 
เพื่อสลัดดินออก	 แล้วจึงม้วนเข้�ป�ก	 ถ้�ช�วบ้�นไม่ม�เฝ้�	 มันจะถอนกินจนหมดเกลี้ยงน�เลยทีเดียว 
แต่วัวคว�ยเวล�กินข้�วมันจะกัดกินเฉพ�ะส่วนยอด	ไม่ถอนหมดทั้งต้น
	 ฉะนั้นเวล�เฝ้�น�	 เข�จึงต้องเอ�ปืนไปด้วยเพื่อใช้ยิงไล่ช้�ง	 บ�งคนก็ยิงขึ้นฟ้�ให้มีเสียงดัง	 
มันตกใจก็ไป...”

พี่ ๆ น้อง ๆ
	 ด้วยนิสัยจริงจังเช่นนี้ทÓให้บ�งครั้งบรรด�น้อง	 ๆ	 ที่ 
ร่วมง�นกับท่�น	 ถึงกับต้องนÓเรื่องนี้ม�ฟ้องแม่ต�มภ�ษ�ท้อง
ถิ่นสมัยนั้นว่�
 �...âÍêÂ ÍÕáÁèàÍéÂ ¤Ñ¹ËÁÙèà¨éÒºèä»·Ó§Ò¹¹Ó ºÑ¡¹Õè ÁÑ¹ 
àÎç´ÍÕËÂÑ§ºèÎÙé¨Ñ¡¢Öé¹¨Ñ¡ËÂØ´ ËÁÙè¢éÍÂàÅÂÊÔµÒÂ...
 ÁÑ¹ºèä´é¾Ò¢Öé¹à´êÐ ¾Òà¡ÕèÂÇ¢éÒÇ¡Ð´Õ ¾Ò´Ó¹Ò¡Ð´Õ  
ÁÑ¹ºè¾Ò¢Öé¹ ¤Ñ¹ËÁÙèà¨éÒºèä»¹Ó ÁÑ¹ÊÔàÍÒãËéµÒÂÍÕËÅÕ...�
	 หม�ยถึงว่�	 ถ้�พ่อแม่ไม่ไปทÓง�นด้วยแล้ว	 ท่�นจะ 
ทÓง�นไม่ยอมเลิกร�สักที	 เหมือนว่�จะเอ�ให้น้อง	 ๆ	 ต�ยไป 
ข้�งหนึ่งเลยอย่�งไรอย่�งนั้นทีเดียว
	 แม่แทนที่จะเห็นคล้อยไปกับน้อง	ๆ	ด้วย	กลับพูดตัดบทลูกทันที
 �¨Ñ§«Ñè¹ËÅÐ ÊÙºèà»ç¹µÒ«Ðáµ¡�
	 หม�ยถึง	“ก็อย่�งงั้นละซิ	พวกเร�มันไม่เอ�ไหนเสียเอง”	คือน้อง	ๆ 	ของท่�นทÓง�นเหนื่อยแล้ว	
ก็อย�กจะเลิก	อย�กจะกลับบ้�น	ส่วนท่�นเองก็ไม่พ�เลิกง�นสักที
	 ท่�นเคยกล่�วถึงอุปนิสัยดังกล่�วของท่�นเองไว้เช่นกัน	ดังนี้
	 “นิสัยมันก็ไม่เคยเหล�ะแหละม�ตั้งแต่เป็นฆร�ว�สอยู่แล้ว	 ห�กเป็นไปต�มฆร�ว�สนั่นแหละ	 
ต�มธรรมด�ฆร�ว�สก็ไม่มีกฎข้อบังคับอะไร	ๆ	แต่นิสัยมันก็มีของมันอยู่	ว่�งั้นเถอะนะ	

��âÍêÂ ÍÕáÁèàÍéÂ�

¤Ñ¹ËÁÙèà¨éÒºèä»·ำÒ§Ò¹¹ำÒ

ºÑ¡¹Õè ÁÑ¹àÎç´ÍÕËÂÑ§ºèÎÙé¨Ñ¡¢Öé¹

¨Ñ¡ËÂØ´ ËÁÙè¢éÍÂàÅÂÊÔµÒÂ��

�...¨Ñ§«Ñè¹ËÅÐ

ÊÙºèà»ç¹µÒ«Ðáµ¡...� 

๓๓ ๑ ชีิวิตฆราวาส



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 ถึงจะเป็นแบบฆร�ว�สทั่ว	 ๆ	 ไปก็ต�มแต่คว�มจริงจังของมันมี	 มันฝังลึกอยู่อย่�งเช่นว่�จะทÓ 
อะไรอย่�งนี้	 ถ้�ลงว่�จะทÓ	 ยิ่งกับพ่อกับแม่	 ห�กได้ลั่นคÓว่�	 จะทÓให้แล้ว...	 ไม่เป็นอื่นแหละ...	
อันนี้เป็นนิสัยเร�	ถ้�เร�เป็นหัวหน้�	เร�ก็เป็นอย่�งนั้นนะ...
	 ทุกอย่�งเรื่องของเร�ต้องให้พ่อแม่ไว้ว�งใจได้เลยถ้�เร�ได้ทÓอะไรแล้ว	 ถ้�เวล�ไปทÓง�นกับพ่อ 
กับแม่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะ	 พ�ทÓอะไรก็ทÓ	 พ�ลุกพ�ขึ้นเร�ก็ขึ้น	 ธรรมด๊�ธรรมด�	 ถ้�พ่อแม่ไม่ไป 
ร่วมทÓง�นด้วย	น้อง	ๆ	มันจะต�ย�”
	 ท่�นเคยกล่�วถึงพี่น้องในครอบครัวของท่�นอยู่บ้�งว่�
	 “...น้อง	ๆ	ก็ดีทุกคนนะเท่�ที่ดูวี่แววของพวกน้อง	ๆ	ที่อยู่ในครั้งโน้น...
	 พี่ช�ยคนใหญ	่...	 เน้นหนักไปท�งก�รค้�	 จะเป็นไปท�งคุณต�	 พี่ช�ยเริ่มค้�ม�ตั้งแต่เป็นหนุ่ม	 
แม่เลยมอบเงินให้ไปห�ซื้อวัวซื้อคว�ย	 คือนิสัยชอบท�งสังเกตสัตว์	 สัตว์ตัวไหนมีลักษณะอย่�งไร	
ดูไม่ค่อยผิดนะ	พวกใครในบ้�นจะซื้อวัวซื้อคว�ยต้องให้ไปช่วยห�ดูให้
 �ä»ªèÇÂ´ÙãËéË¹èÍÂ�
	 แกดูเฉย	ๆ 	นะ	ไม่ต้องทดลองใช้ง�นใช้ก�รอะไรละ	ถ้�แกว่� �¤ÇÒÂµÑÇ¹Õéª¹¤¹¹Ð� ก็ถูก...	จับได้ 
ตรงไหนก็ไม่รู้นะ	�¤ÇÒÂµÑÇ¹Õé´×éÍãªéäÁèä´é¹Ð�	มันก็เป็นจริง	ๆ	ถ้�ว่� �´Õ�	ยังไงก็ถูกอย่�งนั้นนะ	มันแปลก 
อยู่นะ	ดูยังไงไม่ทร�บ	เป็นแยบค�ยอันหนึ่ง
	 พวกคนหนุ่มด้วยกันในหมู่บ้�นก็ไม่มีใครดูเป็น	 มีแต่ให้พี่คนนี้ไปห�ซื้อ	 พ่อแม่ให้เงินไปซื้อ	 
จ�กนั้นม�ก็ติดต่อม�เรื่อย	เป็นนักซื้อนักข�ยท�งวัวท�งคว�ย
	 เวล�มีครอบครัวเหย้�เรือนอยู่โน้นแล้ว	 แม่ยังใช้ให้ไปซื้อคว�ยให้ม�เป็นหลักแหล่งของคอกเป็น 
หัวหน้�ฝูง	ก็เป็นจริง	ๆ	นิสัยชอบเหมือนต�	ต�ก็ไปห�ซื้อวัวซื้อคว�ยม�ข�ยไม่ได้ข�ด	แม่เลยปล่อยให้
ซื้อข�ยม�เรื่อยจนกระทั่งต�ย	 กับน้อง	 ๆ	นี้รักม�ก	 เพร�ะเข�ใจดีกับน้อง	 แต่เร�นี้ไม่ค่อยมีใครม�ใกล้	
นอกจ�กไม่ติดแล้วยังกลัวด้วย�
	 �พวกน้อง	 ๆ	 ไม่ค่อยชอบหละเพร�ะเร�เป็นคนดุ	 แต่ดุเพร�ะคว�มจริงจัง	 นิสัยนี้มันมีนะ	
ไม่เหมือนพี่ช�ยเป็นอีกแบบหนึ่ง	อย�กทÓก็ทÓ	อย�กไปเมื่อไหร่ก็ไปเฉย...	ไม่ได้สนใจกับใคร
	 ไอ้เร�นี้	โห...	ไม่เสร็จเป็นไม่ยอม	พี่ช�ยก็เป็นแบบหนึ่ง	ทีนี้น้องก็รักละซิเพร�ะไม่ดุ	เวล�ไปไหนนี้	
พวกน้อง	ๆ	นี้รุมเลยทั้งหญ	ิงทั้งช�ย
	 กับเร�นี้	 โอ้โห...	 คนเดียวไม่มีไปเกี่ยว	 เข�เบื่อจะต�ย	 เข�ชังเร�จะต�ยแต่ก็ไม่กล้�พูด...	 เฉย	 

เร�ก็ไม่ชอบด้วยเวล�ใครไปยุ่งด้วยเวล�ไปไหน�”

แกล้งดัดน้องด้วย “สิงควาย”ñ

	 ครั้งหนึ่งไปเลี้ยงคว�ยกันต�มประส�พี่	ๆ 	น้อง	ๆ 	ท่�นเป็นหัวหน้�พ�ไป	เมื่อถึงเวล�เที่ยงจึงเอ� 
นกแซงแซวม�ปÔ้ง	ระหว่�งนั้นท่�นก็นึกครึ้มอกครึ้มใจจึงสิงคว�ยขึ้นว่�
 �...ÍÕµÙèà¢ÒàÅè¹èÐ µÑê¡à¢ÒàÅ§¡ç´Ñê¡à¤éÒà»ç§àÊè§´Ñê¡ à¢Òà´è§¡ç´Ñê¡à¤éÒÅéÓà´ê§´Ñê¡ à¢ÒàÅê§¡Ð´Ñ¡à¢Ò 
´ÓµÑê¡��
 น้อง	ๆ	ได้ยินดังนั้นต่�งพ�กันหัวเร�ะชอบใจจนจะล้มจะต�ยกันเลยทีเดียว	เมื่อปÔ้งจนสุกได้ที่แล้ว	 
จึงเอ�กระติบข้�วเหนียวและกับข้�วอื่น	ๆ 	ม�ว�งเตรียมพร้อมจะกินกันอยู่แล้ว	น้อง	ๆ 	ก็ขอร้องท่�นขึ้นว่�
 �ÊÔ§¤ÇÒÂµÑÇ¹Ñé¹ãËé¿Ñ§ÍÕ¡Ë¹èÍÂ«Ô ¿Ñ§áÅéÇÁÑ¹ÁèÇ¹´ÕËÅÒÂ (Ê¹Ø¡´Õ)�
 �ÍÐäÃ¡Ñ¹ ? ¨Ð¡Ô¹¢éÒÇÍÂÙèáÅéÇ ÂÑ§¨ÐãËéÊÔ§ÍÕ¡àËÃÍ ?�

๑	คนเ²่�คนแก่ท�งอีส�นอธิบ�ยคÓว่�	“สิงคว�ย”	หม�ยถึง	ก�รขับร้องเล่นเพื่อคว�มสนุกสน�นหยอกล้อกันในระหว่�งเด็กเลี้ยงคว�ยม�กกว่�จะเป็นเรื่อง
จริงจัง	และอีกคว�มหม�ยหนึ่ง	หม�ยถึง	ก�รร้องเพลงกล่อมคว�ย

๓๔



 �àÍéÍ ÊÔ§àÅÂ ÁÑ¹ÍÂÒ¡¿Ñ§ËÅÒÂ�
	 ท่�นเลยทั้งสิงไปกินไป	 กินไปสิงไปอยู่อย่�งนั้น	 น้อง	 ๆ	 ก็มัวแต่ฟังเสียจนเพลินพ�กันหัวเร�ะ 
พออกพอใจจนน้Óหูน้Óต�ไหล	 และเมื่อหันม�ดูนกปÔ้งอีกครั้งหนึ่งปร�กฏว่�หมดเกลี้ยงแล้ว	 ท่�นเลยพูด 
ขึ้นว่�
 �¶éÒäÁèÍÂÒ¡¿Ñ§¡Ñ¹ËÅÒÂ ¡çäÁè¡Ô¹ËÁ´ËÃÍ¡ àËç¹ÍÂÒ¡¿Ñ§¡Ñ¹àËÅ×Íà¡Ô¹ ¡çàÅÂá¡Åé§´Ñ´àÊé¹àÍÒ«Ð 
àµçÁ·ÕèàÅÂ ¹¡»Ôé§¡çàÅÂËÁ´àÅÂ�
 ก�รสิงคว�ยเป็นที่พอใจของน้อง	 ๆ	 เป็นอย่�งม�ก	 แทนที่น้องจะต่อว่�ต่อข�นอะไรพี่บ้�ง	 กลับ 
พูดว่�
 �¡çäÁèà¤ÕÂ´ËÃÍ¡ ¶Ö§¨Ð¡Ô¹ËÁ´¡çªèÒ§ ¾Ç¡àÃÒ¡çËÒàÃ×èÍ§àÍ§áËÅÐ à·ÕèÂÇÍÂÒ¡¨ÐÁÒ¿Ñ§àÍÒµÍ¹ 
¤¹¡ÓÅÑ§¨Ð¡Ô¹ÍÂÙèáÅéÇ áÁé¨Ð¡Ô¹ËÁ´ ¡çÇèÒ¾Í´ÕÍÂÙèËÃÍ¡ ¾Í´Õ¡Ñ¹¡Ñº·Õè¢ÍãËéÃéÍ§ÍÂÙèËÃÍ¡�
	 แต่นั้นม�	ท่�นก็แกล้งพูดหยอกน้องว่�	�ÍÂÒ¡¿Ñ§ÍÕ¡äËÁÅÐ ÊÔ§¤ÇÒÂ¹Ñè¹Ë¹èÐ�

ศาสนาก็เลื่อมใส แต่ใจ...
	 ในระยะนี้	 แม้คว�มเค�รพเลื่อมใสในพระศ�สน�ของท่�นจะยังมีอยู่ม�กก็ต�ม	 แต่ด้วยวัยที่โต 
เป็นหนุ่มเต็มที่แล้วทÓให้เริ่มคิดคÓนึงถึงเรื่องหญ	ิงส�วที่จะม�เป็นคู่ครอง	จิตใจตอนนั้นท่�นกล่�วว่�
 �¡ÔàÅÊÁÑ¹¡çÁÕÁÒ¡ÍÂÙèàËÁ×Í¹¡Ñ¹ àËç¹à¢ÒÁÕÅÙ¡ÁÕàÁÕÂ¡ç¤Ô´ÍÂÒ¡ÁÕÅÙ¡ÁÕàÁÕÂÁÕ¤ÃÍºÁÕ¤ÃÑÇ¡Ñºà¢Ò�
	 มีอยู่วันหนึ่ง	 ขณะที่ท่�นกÓลังสนทน�กันกับหนุ่มเถิงเพื่อนสนิทของท่�นอยู่นั้น	 ผู้เ²่�คนหนึ่ง 
อ�ยุร�ว	 ๕๐	 ปÕม�จ�กอÓเภอกุมภว�ปÕ	 อุดรธ�นี	 ลักษณะของแกเป็นคนสุขุมไม่ค่อยพูด	 แกนั่งอยู่ใน 
บริเวณนั้นจึงได้ยินสองหนุ่มพูดคุยกันม�ตลอด	หนุ่มเถิงพูดแต่ว่�จะบวช	ๆ 	คงจะพูดเรื่องบวชอยู่น�น 
จนแกชักจะรÓค�ญละมัง	แกจึงว่�
 �äË¹¾èÍ¢Í´ÙÅÒÂÁ×ÍË¹èÍÂË¹èÐ ÁÒ¹Ñè§¿Ñ§ÍÂÙè¹ÕéÁÕáµè¨ÐºÇª æ ÁÑ¹¨Ðä´éºÇª¨ÃÔ§ æ ËÃ×Í äË¹ãËé¾èÍ 
´ÙÅÒÂÁ×ÍË¹èÍÂ¹Ð�
	 ผู้เ²่�ดูล�ยมืออยู่เงียบ	ๆ	สักพักหนึ่งแกก็พูดขึ้นว่�
 ��¨éÒ§¡çäÁèä´éºÇª ¹ÕèäÁè¡ÕèÇÑ¹ÁÑ¹¨ÐÁÕàÁÕÂ ÁÑ¹µÔ´¡Ñ¹ÍÂÙèáÅéÇ ¹Õè¤Ùè¢Í§ÁÑ¹µÔ´ÍÂÙè¹ÕèÁÑ¹áÂ¡äÁèÍÍ¡  
ÁÑ¹¨ÐáÂ¡ÍÍ¡ä´éÂÑ§ä§��
	 ผู้เ²่�ไม่ใช่พูดแบบธรรมด�	ๆ 	แต่พูดแบบยืนยันเลย	แกเป็นคนนิสัยไม่ค่อยพูด	เป็นคนเคร่งขรึม	
พอเห็นผู้เ²่�ทÓน�ยเพื่อนแบบนี้	 เลยทÓให้หนุ่มบัวรู้สึกยิ่งคึกคักม่ันใจไปด้วย	 เพร�ะไม่ต้องก�รจะบวช	 
แต่ต้องก�รจะเอ�เมีย	เมื่อเพื่อนดูเสร็จเรียบร้อย	หนุ่มบัวจึงขอให้ดูบ้�ง
 �...´ÙãËé¼ÁË¹èÍÂ...�
	 หนุ่มบัวพูดด้วยคว�มกระหยิ่มใจว่�อย่�งไรต้องได้เมียแน่คร�วนี้	 แต่ก�รณ์กลับตรงข้�ม	 ผู้เ²่� 
ดูอยู่ครู่หนึ่ง	แกพูดขึ้นว่�
 �àÍéÍ ! ¼Ùé¹ÕéãªèÅÐ¹Õè ¼Ùé¹Õé¶Ö§¶Ù¡ ä´éºÇªá¹è æ ¨Ðä´éºÇª ¹ÕèÊÒÂºÇªàµçÁá¹èÇáÅéÇàÇÅÒ¹Õé ¨ÐºÇª 
àÃçÇ æ ¹Õé��
	 ผู้เ²่�กล่�วด้วยคว�มมั่นใจเช่นนี้ถึงกับทÓให้หนุ่มบัวหน้�ซีดเผือดลงทันที	ดังนั้นเพื่อคว�มแน่ใจ

ว่�ผู้เ²่�อ�จจะดูผิดไปหรือไม่อย่�งไรกัน	จึงรีบบอกไปว่�
 �àÍêÐ ! ÇèÒ¨ÐàÍÒàÁÕÂÍÂÙè¹Ð ¼ÁÍÂÒ¡¨Ðáµè§àÁÕÂÍÂÙè¹Ð”
	 แทนที่ผู้เ²่�จะลังเลใจ	กลับยิ่งพูดอย่�งยืนยันเลยว่�
 ��¨éÒ§¡çäÁèä´éáµè§�!!�

๓๕ ๑ ชีิวิตฆราวาส



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 และในที่สุดท่�นก็ไม่มีครอบครัวเหย้�เรือนต�มที่เคยตั้งใจไว้เดิม	 แม้จะมีหญ	ิงส�วที่หม�ยมั่น 
ตกลงปลงใจระหว่�งกันแล้วก็ต�มที	 แต่ครั้นพอจะให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นม�ครั้งใด	 กลับห�จุดที่เหม�ะสม
ลงตัวลงใจกันมิได้สักที
	 อีกทั้งด้วยนิสัยที่เป็นคนเค�รพในเหตุผลเหนือสิ่งอื่นใด	ดังนั้นเมื่อเหตุผลยังเป็นที่ลงกันไม่ได้	 
แม้คว�มรักจะม�กเพียงใด	 ท่�นก็ยอมอดยอมทนได้	 และด้วยเหตุนี้เอง	 คว�มคิดของท่�นที่จะมี 
ครอบมีครัวจึงเหมือนมีสิ่งม�กีดม�ขว�งให้คล�ดแคล้วจนได้ทุกทีไป	 ชะรอยจะเป็นเพร�ะ	 ปุพเพ จ  
กตปุ  ญญตา	 อÓน�จบุ	ญกรรมที่ท่�นเคยสร้�งสมอบรมม�แต่ดั้งเดิมให้ผลม�กกว่�จะเป็นเรื่องก�รทÓน�ย
ท�ยทักจ�กหมอดู	บุญนี้จึงให้ผลอุดหนุนผลักดันชีวิตของท่�นให้ไปในท�งอันประเสริฐ

ทอดสมอความรัก
							ท่�นกล่�วย้อนอดีตถึงสมัยหนุ่มซึ่งเป็นเหตุก�รณ์ในช่วงที่กÓลังคิดจะมีครอบ
ครัวว่�
	 “�ถ้�จะเอ�เมียทีไรก็ผิดก็พล�ดไปทุกที	 ทั้ง	 ๆ	 ที่พ่อผู้หญ	ิงชอบหมดทั้งนั้น 

แหละ	 พอเร�ขึ้นไปบ้�นไหน	 แต่ก่อนเข�มีทÓง�นปั่นฝ้�ยปั่นไหมกันท�งภ�คอีส�น	 ทุกวันนี้ก็มี	 เข� 
ไปเที่ยวกันแต่เข�ว่�ไปเล่นส�ว	ภ�ษ�ท�งนี้
	 ถ้�เร�ไปขึ้นบ้�นไหน	 โอëย	 เสียงลั่นไปแหละ	 คือพ่อแม่ท�งผู้ส�วน่ะชอบม�ก	 แต่ลูกส�ว 
ไม่เห็นชอบอะไร	คือเข�อย�กได้เร�	เข�เห็นเร�ขยันก็รู้กันอยู่แล้วนี่�”
	 ท่�นเคยเล่�ให้ลูกหล�นฟังเกี่ยวกับเรื่องคว�มรักว่�
	 “หลวงต�บัว	ก็เคยรักส�วเหมือนกัน	เคยพูดม�แล้ว	หลวงต�บัวเป็นบ้�	โถ	เร�ก็เห็นโทษของมัน 
เหมือนกันนี่น�	 หลังม�นี้จึงเห็นโทษ	 เวล�นั้นมันไม่เห็นเลยนอนไม่หลับก็ยังไม่เห็น	 มันคิดเห็นหน้�แต่ผู้ส�ว 
คนเดียว
	 โห...	ไม่มีอะไรในโลกธ�ตุ	ไม่มีใครมีคุณค่�ยิ่งกว่�ส�วคนเดียวนี้นะ	มันนั่งอยู่ในหัวใจตลอดเวล�	
ทÓหน้�ที่ก�รง�นใดมันก็เป็นพุทโธอยู่ในใจนี้ล่ะ	ส�วคนนั้นนั่น	มันเป็นพุทโธแทน	มันอย่�งงี้ล่ะ	หือทÓง�น 
ทÓก�รใดมีแต่อีนั่นล่ะ	อยู่ในนี้นะ	โอ้โห	มันเป็น	ก็บอกว่�เป็นซิ�
	 โห...	อกจะแตกนะ	รักผู้หญ	ิงนี่ไม่ใช่เล่น	ๆ 	เร�เคยรักม�แล้วนี่	โถ	ถึงขน�ดนี้ถึงขน�ดจะกินข้�ว 
ไม่ลงนอนไม่หลับ�	อยู่ที่ไหนห�กทÓอะไรก็ต�ม	ง�นก�รอะไรก็ต�ม	ทÓไปบืน๑	ไปเดินก็เดินไป	แต่พุทโธ	
หญิงส�วนั้น	มันไม่ได้พร�กจ�กใจหน�	มันติดอยู่นั่นตลอด	ถึงว่�มันฝังลึก
	 ทุกข์ม�กที่สุดนะ	โห	พิลึก�	คว�มหนักหน่วงถ่วงจิตใจ	คว�มทุกข์คว�มลÓบ�ก	ทรม�นที่สุด 
ในเวล�นั้น	ทีนี้คว�มรักมันก็ดึงไป	ดึงไป	มันไม่ให้เห็นโทษ	ทุกข์ขน�ดไหนมันก็ไม่เห็นนะ�”
	 แม้ว่�ท่�นจะไม่ได้ค�ดคิดเรื่องบวชม�ก่อน	 แต่อย่�งไรก็ต�มสÓหรับเรื่องคว�มรักของท่�นที่มี 
ต่อหญิงส�วนั้น	 ถึงจะมีม�กจนถึงกับทÓให้ทุกข์ร้อนภ�ยในใจเพียงใด	 ท่�นก็จะไม่ยอมทÓสิ่งผิดพล�ด 
เสียห�ยใด	 ๆ	 โดยเด็ดข�ด	 อันอ�จจะก่อให้เกิดคว�มกระทบกระเทือนถึงจิตใจของพ่อแม่	 และผู้เกี่ยว 
ข้องทุกฝ่�ยได้	ดังนั้นถึงแม้สมัยเมื่อครั้งยังเป็นฆร�ว�สอยู่	ท่�นก็จะพย�ย�มใช้หลักต่อไปนี้ตลอดม�
	 “�เอ้�	!	มึงจะรักไปไหนรักไป	มึงไม่ได้เกิดกับอีห	ญิงคนนี้ละน่ะ	ถึงขน�ดนี้ละน่ะ	มึงทÓไมมึงรัก	 
ลืมพ่อลืมแม่ได้	 บังคับมัน	 เอ้�	 เคยเป็นนี่	 เอ�คว�มจริงม�พูด...	 ก็เรื่องของเร�เป็นม�แล้วนี่	 แต่ทีนี้ 
เวล�มันจะแยกของมันได้	ก็เพร�ะศีลธรรมนะนี่	สÓคั	ญอันนี้นะ	ธรรมแยกออกได้ข�ดสะบั้นไปเลยเชียว...	 

๑	ภ�ษ�อีส�น	หม�ยถึง	คืบคล�น
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ให้ถอยไม่ถอย	จะแก้
	 แม้รักจนน้Óต�ไหล	รักเต็มหัวใจเจ้�ของ	ใคร	ๆ	ก็ไม่รู้	
จนเจ้�ของจะเป็นบ้�	 ไม่ใช่รักธรรมด��	 ไม่ลืมนะจนบัดนี้	 
เพร�ะรักครั้งแรกด้วย	เอ้�จริง	ๆ...	รักครั้งแรกถอนไม่ขึ้นง่�ย	ๆ
	 โธ่	ๆ 	แต่ดีอย่�งหนึ่ง	มันมีหลัก	หัวใจมีหลักของมัน	เป็น 
ฆร�ว�สก็มีอยู่คว�มสัตย์คว�มจริง	 คว�มเด็ดมันเด็ดอยู่ตลอด	
เมื่อเห็นว่�รักนี้จะทÓล�ยเจ้�ของแล้ว	 ก็ทอดสมอลงกึêกเลย	 ให้ 
เรือมันไปไม่ได้	 ให้มันหมุนอยู่นี่	 มันถอนสมอไม่ได้...	 มันก็ 
ดิ้นอยู่นี่	 เรือหมุนอยู่นี่	 มันไม่ออก	 ถ้�ลงสมอหลุด	 เรือมันก็ 
พ�ไปทะเลหลวงโน้นล่ะ	นี่ไม่ให้มันไป...”

��àÁ×èÍàËç¹ÇèÒÃÑ¡¹Õé

¨Ð·ÓÅÒÂà¨éÒ¢Í§áÅéÇ
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ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

๑	เงิน	๑	ชั่ง	เท่�กับ	๘๐	บ�ท

๒
àหตØáห่§¡ารบวª

ลูกที่ไว้ใจ วางใจได้
	 ในระยะก่อนที่หลวงต�จะออกบวช	 ปร�กฏว่�ท่�นเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัว	 เป็นที่ 
ไว้เนื้อเชื่อใจในก�รง�นทั้งปวง	จนบิด�ม�รด�หวังฝ�กผีฝ�กไข้ฝ�กเป็นฝ�กต�ยไว้กับท่�น	คว�มไว้ว�งใจ
ของพ่อแม่ที่มีต่อท่�นและพี่ช�ย	เห็นได้อย่�งชัดเจนจ�กคÓกล่�วของท่�นที่ว่�
	 “�แต่ก่อนพ่อแม่ของเร�มีเป็นหล�ย	ๆ 	ชั่ง๑	นะ	คือเงินชั่งแต่ก่อนไม่ใช่เล็กน้อย	เป็นเงินหมื่น	ๆ 	 
ทุกวันนี้ละนะ	เงินมีหล�ยชั่งในครัวเรือนของเร�...
	 พอเดือนเมษ�Ï	 สรงน้ÓพระปÕใหม่พ่อแม่ถึงจะเอ�ออกม�ทีหนึ่ง...	 ใส่ขันให	ญ่นี้ออกม�เต็มเลย 
เวล�สรงน้Óไม่ให้ใครรู้นะ	 รู้เฉพ�ะเร�กับพี่ช�ยคนหนึ่ง	 นอกนั้นไม่ยอมให้เห็นเลย	 ทÓอยู่ข้�งบนบ้�น	 
เอ�น้Óอบน้Óหอมม�ล้�ง	 จนถึงน้ÓดÓเลย	 เต็มขัน	 ๆ	 เสร็จแล้วเก็บเงียบ	 แต่ก่อนไม่มีฝ�กธน�ค�รนะ	 
เก็บแบบลี้ลับของคนโบร�ณ�”
	 เกี่ยวกับเรื่องก�รเก็บรักษ�เงินทองภ�ยในครอบครัวของท่�นนั้น	 แม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหม�ะสม 
กว่�พ่อ	 เพร�ะเป็นผู้มีคว�มจดจÓดีกว่�พ่อม�ก	 ประก�รแรกคงเป็นเพร�ะแม่ได้คว�มเฉลียวฉล�ด	 
จ�กคุณต�ม�ไม่น้อย	ดังท่�นเคยกล่�วว่�
	 “�โยมแม่นี้ยกให้เลย	คว�มจÓนี่เก่งม�ก	อันนี้เด่นจริง	ๆ 	ลูกไม่ได้สักคนเดียว	ท�งนี้เข�มีกลอน 
ลÓเหมือนเพลง	พอเข�ขึ้นลÓนี่	 โยมแม่ฟังอยู่นั่นแล้ว	 ฟังลÓจบ	 จÓได้หมดเลย	 เก่งขน�ดนั้น	 อะไร	 ๆ	
นี่จÓได้หมด
	 ลูกคนไหนเกิดวันไหนเดือนไหน	ข้�งขึ้นข้�งแรม	ไม่ได้มีอะไรจดนะ	แต่ก่อนไม่มีละหนังสือจะจด	 
โยมแม่จดด้วยคว�มจÓทั้งนั้น	ลูกทุกคนจÓได้หมด	ไม่มีพล�ด	นี่แหละเก่งจริง	ๆ 	คว�มจÓคว�มฉล�ดก็ยก 
ให้อยู่นะ	แม่รู้สึกว่�จะได้สืบม�จ�กพ่อคือต��”
	 น้อง	ๆ	ของท่�นกล่�วเช่นกันว่�
	 “...ที ่แม่มีคว�มส�ม�รถท�งก�รจดจÓดีกว่�พ่อก็น่�จะเป็นเพร�ะพ่ออ�จจะต้องรับผิดชอบ 
ก�รง�นหล�ยอย่�ง	ทÓให้มักจะลืมสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่บ่อยครั้ง
 ถ้�พ่อถือเงินไปไหนต่อไหน	คว�มที่จÓไม่ได้ทÓให้เหมือนกับว่�อยู่ดี	ๆ	เงินก็ถูกขโมยห�ยไป	 
บ�งครั้งก็กลับมีเงินเพิ่มขึ้นทั้ง	 ๆ	 ที่ไม่มีใครเอ�ม�ใส่ให้	 แต่สÓหรับเงินที่เก็บอยู่กับแม่นั้นไม่เคยมีปั	ญห� 
ใด	ๆ	เหมือนของพ่อเลย
	 เวล�ที่เข�ห�บฟ่อนข้�วม�กองที่ล�นในน�	 ท�งพ่อว่�ข้�วมีเท่�นั้น	 ส่วนแม่ว่�มีเท่�นี้	 จะนับ 
ได้ไม่เท่�กัน	ท่�น	(หม�ยถึงหลวงต�)	จะเชื่อถือในจÓนวนที่แม่บอกเพร�ะท่�นว่�แม่พูดมีเหตุผลม�กกว่�
ส่วนพ่อมักลืมเก่งและสิ่งนี้เองทÓให้ท่�นตัดสินใจพูดกับพ่อแม่ว่�
 �àÍéÒ µÑé§áµè¹ÕéµèÍä» ãËéáÁèà»ç¹¤¹à¡çºà§Ô¹·Ñé§ËÁ´ àÍÒäÇéãËé¾èÍãªé¹Ô´Ë¹èÍÂ ¶éÒäÁèÁÕ ¨Ö§¤èÍÂ 
àÍÒ¨Ò¡áÁèä»ãªé à»ç¹¡ÒÃµÑ´»Ñ ญËÒ¨Ðä´éäÁèÁÕã¤ÃÁÒÅÑ¡ÁÒ»Åé¹ÍÕ¡�...�

๓๘



	 ก�รที่พ่อแม่ยอมให้ท่�นได้เห็นเงินจÓนวนม�ก	 อีกทั้งยอมเชื่อคÓแนะนÓของท่�นในเรื่องก�ร 
จัดเก็บเงินดังกล่�ว	ย่อมชี้ชัดถึงคว�มเป็นที่เชื่อใจว�งใจได้ของพ่อแม่ที่มีต่อท่�น	เพร�ะห�กเป็นลูกที่ไม่ดี	 
ก็ย่อมอ�จจะคิดลักขโมยเงินทองของพ่อแม่ได้	 หรืออ�จแนะนÓพ่อแม่เพื่อหวังประโยชน์เข้�สู่ตนเอง 
โดยอ�ศัยจุดอ่อนในเรื่องคว�มจÓของพ่อเป็นช่องท�งได้
	 คว�มซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ดังกล่�วนับเป็นคุณธรรมของบุตรที่ห�ได้ย�กยิ่งในปัจจุบัน

สะเทือนใจน้Óตาพ่อแม่
	 เมื่อท่�นมีอ�ยุครบสมควรที่จะบวชได้แล้วต�มหลักประเพณีของไทยเร�แต่โบร�ณม�	 เมื่อ 
บุตรช�ยอ�ยุครบบวชมักจะให้บวชเสียก่อน	 ก่อนที่จะมีครอบครัวเหย้�เรือนต่อไป	 ดังนั้นบิด�ม�รด� 
จึงคิดจะนÓเรื่องนี้ม�ปรึกษ�ปร�รภกับท่�น
	 ครอบครัวของท่�นมีพ่อแม่และลูกช�ยหญ	งิหล�ยคน	โดยปกติจะร่วมรับประท�นอ�ห�รกันอย่�ง 
พร้อมหน้�พร้อมต�	 เย็นวันหนึ่งขณะกÓลังรับประท�นอยู่อย่�งเงียบ	ๆ	พ่อก็พูดขึ้นม�ชนิดไม่มีอะไร	 
เป็นต้นเหตุเลยว่�

 ��àÃÒÁÕÅÙ¡ËÅÒÂ¤¹·Ñé§Ëญ Ô§·Ñé§ªÒÂ áµè¡çäÁè¾é¹¤ÇÒÁÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅã¹àÇÅÒàÃÒ¨ÐµÒÂ à¾ÃÒÐ¨Ðä
ÁèÁÕÅÙ¡¤¹ã´ã¨à»ç¹¼ÙéªÒÂ¤Ô´ºÇªãËé¾ÍàÃÒä´éàËç¹¼éÒàËÅ×Í§¡èÍ¹µÒÂ ä´é¤ÅÒÂ¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇÅã¨ã¹àÇÅÒ¹Ñé¹ 
áÅéÇµÒÂä»ÍÂèÒ§à»ç¹ÊØ¢ËÒÂËèÇ§�
 �ÅÙ¡¼ÙéªÒÂàËÅèÒ¹Ñé¹¡Ù¡çäÁèÇèÒÁÑ¹áËÅÐ ÊèÇ¹ÅÙ¡¼ÙéËญ Ô§¡Ù¡çäÁèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ÁÑ¹ ÅÙ¡¼ÙéªÒÂ¡Ù¡çÁÕËÅÒÂ¤¹ 
áµè¹Í¡¹Ñé¹¡Ù¡çäÁèÊ¹ã¨ÍÐäÃ¾Í¨ÐÍÒÈÑÂÁÑ¹ä´é áµèäÍéºÑÇ (ËÁÒÂ¶Ö§ËÅÇ§µÒ) ¹Õè«Ô ·Õè¡ÙÍÒÈÑÂÁÑ¹ä´é¹èÐ��
	 ทั้ง	ๆ	ที่โดยปกติพ่อไม่เคยชมท่�นแม้เรื่องอะไรต่�ง	ๆ	พ่อก็ไม่ชม	มีแต่กดลงเรื่อย	ๆ	ท่�นว่� 
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๓๙ ๒ เหตุแห่งการบวช



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

นิสัยของพ่อและแม่ของท่�นเป็นอย่�งนั้น
	 จ�กนั้นพ่อก็พูดต่อไปว่�
 �äÍé¹ÕèÅ§ÁÑ¹ä´é·Ó¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÍÐäÃáÅéÇ ¡ÙäÇéã¨ÁÑ¹ 
ä´é·Ø¡ÍÂèÒ§ ¡Ù·ÓÂÑ§ÊÙéÁÑ¹äÁèä´é ÅÙ¡¤¹¹Õé¡ÙäÇéã¨·ÕèÊØ´ ¶éÒÅ§
ÁÑ¹ä´é·ÓÍÐäÃáÅéÇµéÍ§àÃÕÂºä»ËÁ´ äÁèÁÕ·Õè¹èÒµÓË¹ÔµÔàµÕÂ¹ 
¡ÙÂÑ§ÊÙéÁÑ¹äÁèä´é ¶éÒ¾Ù´¶Ö§àÃ×èÍ§Ë¹éÒ·Õè¡ÒÃ§Ò¹áÅéÇ ÁÑ¹ 
à¡è§¨ÃÔ§ ¡ÙÂ¡ãËé ÅÙ¡¡Ù·Ñé§ËÁ´ ¡çÁÕäÍé¹ÕèáËÅÐà»ç¹¤¹ 
ÊÓ¤Ñญ  àÃ×èÍ§¡ÒÃ§Ò¹µèÒ§ æ ¹Ñé¹ ¡ÙäÇéã¨ÁÑ¹ä´é
 áµè·ÕèÊÓ¤Ñ ญµÍ¹¡Ù¢ÍãËéÁÑ¹ºÇªãËé·ÕäÃ ÁÑ¹äÁèà¤Â 
µÍºäÁèà¤Â¾Ù´àÅÂ àËÁ×Í¹äÁèÁÕËÙäÁèÁÕ»Ò¡¹Ñè¹àÍ§ º·àÇÅÒ 
¡ÙµÒÂáÅéÇ ¨ÐäÁèÁÕã¤ÃÅÒ¡¡Ù¢Öé¹¨Ò¡ËÁéÍ¹Ã¡àÅÂáÁé¤¹ 
à´ÕÂÇ àÅÕéÂ§ÅÙ¡äÇéËÅÒÂ¤¹à·èÒäÃ ¡Ù¾Í¨Ðä´éÍÒÈÑÂÁÑ¹¡ç 
äÁèä´éàÃ×èÍ§ ¶éÒ¡ÙÍÒÈÑÂäÍéºÑÇ¹ÕéäÁèä´éáÅéÇ ¡Ù¡çËÁ´ËÇÑ§ à¾ÃÒÐÅÙ¡ªÒÂËÅÒÂ¤¹ ¡ÙËÇÑ§ã¨ÍÒÈÑÂäÍé¹Õèà·èÒ¹Ñé¹�
	 ท่�นเล่�ให้ฟังต่อว่�	 “พอพ่อว่�อย่�งนั้น	 น้Óต�พ่อร่วงปุบปับ	 ๆ	 เร�มองไปเห็น	 แม่เองพอ 
มองไป	 เห็นพ่อน้Óต�ร่วงแม่ก็เลยน้Óต�ร่วงเข้�อีกคน	 เร�เห็นอ�ก�รสะเทือนใจทนดูอยู่ไม่ได้	 ก็โดด 
ออกจ�กที่รับประท�น	 ปุêบปั๊บหนีไปเลย	 นั่นแหละเป็นต้นเหตุให้เร�ตัดสินใจบวช	 มันมีเหตุอย่�งนั้น” 
	 ก�รที่แม่ก็น้Óต�ไหลเหมือนกันกับพ่อ	 เพร�ะว่�แม่ก็เคยอบรมและขอร้องลูกเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
ม�ก่อนแล้ว	แต่ท่�นก็ยังยืนยันทุกครั้งไปว่�
 �äÁèºÇª ¡ÓÅÑ§ÃÑ¡ÊÒÇÍÂÙè�

พิจารณาหาเหตุผล ก่อนตัดสินใจ
	 เมื่อหลบอยู่ต�มลÓพัง	ท่�นนÓเรื่องนี้ไปคิดอยู่	๓	วันไม่หยุดไม่ถอย	และไม่ยอมม�รับประท�น 
ร่วมวงพ่อแม่อีกเลยใน	 ๓	 วันนั้น	 กลัวจะโดนปั	ญห�ดังกล่�วนี้อีก	 เพร�ะตอนนั้นใจยังไม่คิดอย�กบวช	 
จึงทÓเป็นทองไม่รู้ร้อนเรื่อยม�	 แต่คร�วนี้เห็นเป็นเรื่องหนักหน�ส�หัสส�กรรจ์	 ขน�ดถึงกับทÓให้พ่อแม่ 
ต้องเสียน้Óต�	ท่�นจึงคิดเทียบเคียงห�เหตุผลในใจว่�
	 “�เอ๊	พ่อม�น้Óต�ร่วง	ยกลูกก็เรียกว่�ยกแบบยกทุ่มลง	พูดง่�ย	ๆ	ยกยอก็ยกยอ	 เพื่อทุ่มลง	
บทเวล�จะให้บวชนี่ละทุ่มลง	คิด	เอ๊	พ่อน้Óต�ร่วงเพร�ะเร�	คิดเอ�ม�กจริง	ๆ	นะ	ไม่สบ�ยหัวใจเลย
	 คิดสงส�รพ่อ	 พ่อแม่ก็เลี้ยงเร�ม�ทั้งบ้�นทั้งเมืองเข�ก็มีลูกมีเต้�	 ลูกเต้�เข�ยังบวชได้	 แม้แต่ 
ติดคุกติดตะร�งเข�ยังมีวันออก	นี่ไปบวชไม่ใช่ติดคุกติดตะร�ง	คนอื่น	ๆ	เข�ยังบวชได้	เข�สึกม�ถมไป 
บ�งองค์ท่�นบวชจนเป็นสมภ�รเจ้�วัดจนต�ยกับผ้�เหลือง	ก็ไม่เห็นท่�นเป็นอะไร	ทÓไมเร�บวชให้พ่อแม่ 
เล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ไม่ได้	มีอย่�งเหรอ	เอ�ละนะทีนี้นะ	คิด�
	 �เพื่อนฝูงที่เข�บวชกัน	ตลอดถึงครูบ�อ�จ�รย์ที่บวชเป็นจÓนวนม�ก	ท่�นยังบวชกันได้ทั่วโลก 
เมืองไทย	ก�รบวชนี่ก็ไม่เหมือนก�รติดคุกติดตะร�ง	แม้เข�ติดคุกติดตะร�ง	เช่น	ติดตลอดชีวิต	เข�ก็ยัง 
พ้นโทษออกม�ได้	 เร�ไม่ใช่ติดคุกติดตะร�งนี่	 หมู่เพื่อนบวชเข�ยังบวชได้	 เข�เป็นคนเหมือนกัน	 
และครูบ�อ�จ�รย์ทั้งหล�ยที่ท่�นบวชจนเป็นสมภ�รเจ้�วัดท่�นยังอยู่ได้	 เหตุใดเร�เป็นคนทั้งคน	 พ่อแม่ 
เลี้ยงม�เหมือนคนทั้งหล�ย	อย่�งอื่น	ๆ	เร�ยังอดได้ทนได้	แต่ก�รบวชนี่มันเหมือนติดคุกติดตะร�ง 
เชียวเหรอ	 เร�ถึงจะบวชไม่ได้	 ทนไม่ได้	 เร�ทÓไมถึงจะด้อยเอ�เสียนักหน�	 ต่Óช้�เอ�นักหน�กว่� 
เพื่อนฝูงทั้งหล�ย	ถึงขน�ดพ่อแม่ต้องน้Óต�ร่วงเพร�ะเร�นี่	ไม่สมควรอย่�งยิ่ง�

��àÍê ¾èÍ¹éÓµÒÃèÇ§

à¾ÃÒÐàÃÒ ¤Ô´àÍÒÁÒ¡¨ÃÔ§æ ¹Ð

äÁèÊºÒÂËÑÇã¨àÅÂ

¤Ô´Ê§ÊÒÃ¾èÍ

¾èÍáÁè¡çàÅÕéÂ§àÃÒÁÒ...

·ÓäÁàÃÒºÇªãËé¾èÍáÁè

àÅç¡æ ¹éÍÂæ äÁèä´é

ÁÕÍÂèÒ§àËÃÍ...�

๔๐



	 �สุดท้�ยก็ลง	เร�เป็นคนทั้งคน	เป็นลูกช�ยคนหนึ่ง	เป็นคน	ๆ 	หนึ่ง	คนอื่นเข�บวชได้	เร�บวช 
ไม่ได้เป็นไปไม่ได้	 เอ้�	 บวชอยู่ในผ้�เหลืองมันอย�กสึกจนกระทั่งต�ยก็ให้ต�ยดูซีพ่อแม่เลี้ยงม�ก็ย�กถึง 
ขน�ดที่ว่�ร้องห่มร้องไห้เพร�ะเร�ไม่บวชเท่�นี้มันพิลึกเหลือเกิน	เร�เป็นลูกของคนแท้	ๆ�”
	 ท่�นคิดวกไปวนม�อยู่นั้นได้	๓	วันจึงตัดสินกันได้
	 “�เอ�ละทีนี้	ตัดสินใจปุêบ	เร�ทÓไมจะบวชไม่ได้	ต�ยก็ต�ยไปซิ	เข�บวชกันม�ไม่เห็นต�ย	พ่อแม่ก็
ไม่ได้บอกให้บวชจนถึงวันต�ย	หรือบอกให้บวชถึงปÕสองปÕ	พ่อแม่ก็ไม่เห็นว่�นี่	แล้วทÓไมถึงจะบวชไม่ได้ล่ะ	
เร�ก็คน	ๆ	หนึ่งแท้	ๆ
	 ...เอ้�	!	ต้องบวช...”

½×นใจเพียงใด... อดทนได้ เพื่อพ่อแม่
 									เมื่อท่�นตัดสินเป็นที่ลงใจแล้ว	ท่�นจึงกลับม�ห�แม่	และบอกแม่ว่�
        �àÃ×èÍ§¡ÒÃºÇª ̈ ÐºÇªãËé áµèÇèÒã¤Ã¨ÐÁÒºÑ§¤ÑºäÁèãËéÊÖ¡äÁèä´é¹Ð ºÇªáÅéÇ ̈ ÐÊÖ¡ 

àÁ×èÍäÃ¡çÊÖ¡ ã¤Ã¨ÐÁÒºÑ§¤ÑºÇèÒµéÍ§à·èÒ¹Ñé¹»Õà·èÒ¹Õéà´×Í¹äÁèä´é¹Ð�
 						แม่ตอบทันทีว่�	�àÍéÍ ÊÒ¸Ø ¶éÒà¨éÒ¨ÐºÇªãËé áÁè¡çÊÒ¸Ø â¶ áÁèäÁèÇèÒÍÐäÃËÃÍ¡ 

àÃ×èÍ§ÊÖ¡ ¢ÍáµèÇèÒä´éºÇª¡ç¾ÍáÅéÇ
 ¶éÒÅÙ¡ºÇªáÅéÇÊÖ¡ÍÍ¡ÁÒ·Ñé§ æ ·Õè¤¹·Õèä»ºÇªÂÑ§äÁè¡ÅÑººéÒ¹¡çµÒÁ áÁé¨ÐÊÖ¡µèÍË¹éÒµèÍµÒ¤¹ 
ÁÒ¡ æ ÍÂèÒ§¹Ñé¹ áÁè¡çäÁèÇèÒ�
	 คÓตอบของแม่เช่นนี้ทÓให้สะดุดใจคิดทันทีว่�	“�ก็ใครจะเป็นพระหน้�ด้�น	ม�สึกต่อหน้�ต่อต� 
คนม�ก	ๆ	ที่ไปบวชเร�ได้	ไม่บวชเสียมันดีกว่�	เมื่อบวชแล้วม�สึกต่อหน้�ต่อต�คน	มันยิ่งข�ยขี้หน้�กว่� 
อะไรเสียอีกนั่น”
	 เหตุก�รณ์ในตอนนี้	 ท่�นเล่�แบบขบขันถึงคว�มฉล�ดของแม่ที่รู้ถึงนิสัยจิตใจท่�นเป็นอย่�งดี	
ดังนี้

	 “�ฉล�ดไหมล่ะฟังเอ�	 ใครไปบวชแล้วออกม�จ�กอุปัชฌ�ย์	 อุปัชฌ�ยะก็ยังไม่หนี	 พระกรรม 

ว�จ�Ï	 ก็ยังไม่หนี	 พระสงฆ์ก็ยังไม่หนีกัน	 คนก็แน่นอยู่นั้น	 ออกม�จะม�สึกต่อหน้�ต่อต�คนม�ก	 ๆ	 

นี้มันไม่ข�ยหน้�โลกกระเทือนโลกเหรอ	 ไม่บวชเสียไม่ดีกว่�หรือ	 มันดีกว่�บวชแล้วม�ทÓอย่�งนั้นนี่นะ	

แม่ก็ต้องทร�บว่�มันทÓไม่ลง	เพร�ะรู้อยู่แล้วว่�นิสัยของเร�เป็นยังไง

	 นิสัยเร�ไม่เคยเป็นคนเสียห�ยนี่	ก�รประพฤติเนื้อประพฤติตัวแต่ไหนแต่ไรม�	เร�ไม่เคยเสียห�ย	 

เร�พูดคุยได้จริง	 ๆ	 ก�รประพฤติตัวไม่เคยเถลไถล	 พอแม่ว่�งั้น	 เอ้�	 บวช	 บวชละทีนี้	 พอบวชเข้�ไป	

เร�จะตั้งหน้�บวชให้สมบูรณ์แบบ	 ไม่ให้ตÓหนิติเตียนเจ้�ของได้ในหลักธรรมวินัยข้อใดเลย	 เร�จะเอ� 

จริงเอ�จังจนกระทั่งวันสึก	 กะไว้อย่�งน�น	 ๒	 ปÕ	 คิดไว้นะ	 บวชแล้วทÓหน้�ที่บวชให้สมบูรณ์	 คือจะ 

เรียนหนังสืออะไร	ๆ	ก็แล้วแต่เถอะ	จะทÓหน้�ที่ให้สมบูรณ์�”
	 เมื่อตกลงกันได้แล้ว	 ท่�นจึงตัดสินใจบวช	 และเป็นที่น่�แปลกใจว่�	 ก�รเตรียมก�รบวชนี้กลับ 
ไม่มีอุปสรรค	 ไม่มีสิ่งใดม�กีดม�ขว�ง	 ทุกสิ่งทุกอย่�งดูพร้อมไปหมดเลย	 ก�รตัดสินใจในครั้งนี้สร้�ง 
คว�มปÕติยินดีแก่พ่ออย่�งม�ก	ท่�นเล่�เหตุก�รณ์ตอนนี้ว่�
	 “�พอม�บวชเท่�นั้นนะ	พ่อ	แหมรู้สึกดีใจจริง	ๆ 	นะ	อะไร	ๆ 	เตรียมให้หมดทุกอย่�งเลย	เรียก 
พี่ช�ยม�	ให้พี่ช�ยเป็นคนจัดบริข�ร	เพร�ะพี่ช�ยเคยบวชเป็นเณรม�แล้ว	เข�รู้เรื่องผ้�สบงจีวร	อะไร	ๆ	 
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๔๑ ๒ เหตุแห่งการบวช



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

มอบให้พี่ช�ยเลย	ซื้ออะไร	ๆ	ให้ก็เอ�ของดี	ๆ	นะ�	บวช 
ก็ไม่ได้คิดว่�จะอยู่น�น	 จะบวชปÕสองปÕเท่�นั้นแหละ	 แล้วก็ 
จะสึกต�มประเพณีของโลกเข�	บวชให้พ่อดีใจ�”

 คÓสอนของมารดา
	 เมื่อใกล้วันบวชเต็มที	 แม่จึงได้เรียกลูกม� 
นั่งต่อหน้�	และหยิบยกเรื่อง	ๆ	หนึ่งขึ้นม�สอน 
ลูกด้วยคว�มเป็นห่วงว่�
 �¹ÕèÅÙ¡ ãËéÁÒ¹Ñè§¹Õè ¿Ñ§... ¹ÕèáÁè¨Ð¾Ù´ÍÐäÃ 
ãËé¿Ñ§¹Ð ¹ÕèÅÙ¡¤¹¹Õé áÁèäÁèÁÕ·ÕèµéÍ§µÔäÁèÇèÒÍÐäÃ æ  
áÁèµÒÂã¨ä´éËÁ´·Ø¡ÍÂèÒ§àÅÂ Ë¹éÒ·Õè¡ÒÃ§Ò¹ 

ÍÐäÃ ¡ÒÃ»ÃÐ¾ÄµÔÍÐäÃ¹Õé áÁèàËç¹ÅÙ¡à»ç¹·ÕèË¹Öè§àÅÂã¹ÅÙ¡·Ñé§ËÅÒÂ áÁèµÒÂã¨¾èÍ¡çµÒÂã¨ àÃ×èÍ§·Ø¡ÊÔè§·Ø¡ 
ÍÂèÒ§áÁèäÁèÁÕÇÔµ¡ÇÔ¨ÒÃ³ìáÅéÇ áµè·ÕèáÁèË¹Ñ¡ã¨·ÕèÊØ´ ¤×Í¡ÒÃ¹Í¹¢Í§ÅÙ¡¹Ð
 ¡ÒÃ¹Í¹¢Í§ÅÙ¡¹Õè àËÁ×Í¹µÒÂàªÕÂÇ¹Ð ¾ÕèªÒÂà¢ÒàÇÅÒºÍ¡áÁè µ×è¹àªéÒáÅéÇÇÑ¹¾ÃØè§¹Õé ãËé»ÅØ¡ 
Ë¹èÍÂ¹Ð ¨Ðä»¹Ùé¹áµèàªéÒ áÅéÇ¡çà¢éÒ¹Í¹ ºÒ§·ÕÂÑ§äÁèä´é»ÅØ¡ à¢Òä»áÅéÇ
 ÊèÇ¹ÅÙ¡¹Õé ÇèÒáÁè»ÅØ¡Ë¹èÍÂ¹Ð ÇÑ¹¾ÃØè§¹ÕéàªéÒ¨Ðä»äË¹áµèàªéÒ áÅéÇµÒÂàÅÂ äÁèÁÕ¤ÃÒÇäË¹·Õè¨Ð 
ÅØ¡¢Öé¹´éÇÂµÑÇàÍ§ ¹ÕèÅÐ·ÕèáÁèË¹Ñ¡ã¨ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ¡ÅÑÇ¨Ðä»¢ÒÂË¹éÒàÇÅÒºÇªáÅéÇÂÑ§¹Í¹ËÅÑº¤ÃÍ¡ æ ÍÂÙè 
à¾×èÍ¹ä»ºÔ³±ºÒµ¡ÅÑºÁÒáÅéÇ ÁÒ»ÅØ¡©Ñ¹¨Ñ§ËÑ¹ âÍë áÁè¹Õè ãËéµÒÂ«Ð´Õ¡ÇèÒ¹Ð ÍÂèÒãËéä´éÂÔ¹¹ÐÅÙ¡¹Ð 
 ¹ÕèÅÐ·ÕèáÁèÇÔµ¡ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ¹Í¡¹Ñé¹áÁèäÁèÁÕÍÐäÃàÅÂÅÐ ÇÔµ¡¡ÒÃ¹Í¹¢Í§ÅÙ¡àËÁ×Í¹µÒÂ¹ÐÅÙ¡¹Ð 
ãËéµÑé§µÑÇãËÁè¹Ð�
	 ท่�นฟังคÓสอนของแม่ตั้งแต่ต้นจนตลอด	 ภ�ยนอกอ�จดูเหมือนเพียงแค่ก�รรับฟังไว้เฉย	 ๆ	 
แต่คว�มเป็นจริงแล้วท่�นแอบเก็บคÓสอนระคนคว�มห่วงใยของแม่คร�นี้	 ฝังแนบแน่นจดจ�รึกไว้ภ�ยใน
จิตใจอย่�งเงียบ	ๆ
	 และด้วยคว�มห่วงใยนี้เอง	ได้เปลี่ยนอุปนิสัยก�รนอนของท่�นอย่�งเด็ดข�ด	ทÓให้ท่�นประสบ 
คว�มสÓเร็จในก�รศึกษ�และปฏิบัติธรรมในลÓดับต่อม�
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àÃÒ¨ÐäÁèãËéµÓË¹ÔµÔàµÕÂ¹

à¨éÒ¢Í§ä´éã¹ËÅÑ¡¸ÃÃÁÇÔ¹ÑÂ

¢éÍã´àÅÂ...

...¨ÐàÍÒ¨ÃÔ§àÍÒ¨Ñ§

¡ÃÐ·Ñè§ÇÑ¹ÊÖ¡...�

๔๒



๒
ºวชàรีÂ¹ (»ริÂÑติ)



l วันบวช

l เค�รพธรรม	เค�รพวินัย

l แรงบันด�ลใจ	ให้ฝักใฝ่ภ�วน�

l แรงดึงดูดใจ	ให้ไม่ทิ้งภ�วน�

l ตั้งจุดมุ่งหม�ยชีวิต

l แม้มีอุปสรรค	ก็ไม่ท้อถอย

l ค้นคว้�ตÓร�จริงจัง

l ไปฟังธรรมจ�กพระปฏิบัติ

l เอื้อเฟื้อ	มีน้Óใจ

l เจ้�คุณนักเสียสละ

l พบเห็นสมณะผู้ประเสริฐ

l สอบได้คะแนนเต็มร้อย

l รักคÓสัตย์ยิ่งกว่�ชีวิต

๓ ศรัทธา... ในธรรม หน้�	๔๕

๒ ºวชàรีÂ¹ (»ริÂÑติ)



๓
Èรัท¸า... ãน¸รรม

วันบวช
	 หลวงต�บรรพช�อุปสมบทเป็นพระภิกษุ	 ณ	 วัดโยธ�-
นิมิตร	 บ้�นหนองขอนกว้�ง	 ตÓบลหนองบัว	 อÓเภอเมือง	
จังหวัดอุดรธ�นี	ในวันขึ้น	๙	ค่Ó	เดือน	๗	ปÕจอ	(ตรงกับวันอังค�รที่	
๑๒	พฤษภ�คม	พ.ศ.	๒๔๗๗)	พระอุปัชฌ�ย์ของท่�นคือ	ท่�น- 
เจ้�คุณพระธรรมเจดีย์	(จูม	พันธุโล)	วัดโพธิสมภรณ์	อÓเภอเมือง	
จังหวัดอุดรธ�นี

เคารพธรรม เคารพวินัย
	 นิสัยที่เป็นคนทÓอะไรทÓจริง	 ท่�นจึงระลึกเตือนตนเอง 
ว่�	 “พ่อแม่ไม่ได้ติดต�มม�แนะนÓ	 ม�คอยตักเตือนเร�อีกแล้ว	 
เร�ต้องเป็นเร�เต็มตัว”	 ด้วยเหตุนี้เองนับแต่วันเข้�น�คเป็นต้นม�	 
ท่�นจึงฝÖกฝนเรื่องก�รตื่นนอนใหม่	ให้สะดุ้งตื่นทันทีที่รู้สึกตัวขึ้นม�
	 ท่�นเคยเล่�ว่�	“�ครั้นบวชแล้ว	ก็ตั้งใจเอ�บุญเอ�กุศล 
จริง	ๆ	พย�ย�มรักษ�สิกข�บทวินัยให้เป็นไปต�มหลักของพระ 
อย่�งแท้จริง	ขณะที่เป็นพระอยู่นั้น	จะไม่ให้ต้องติตนได้แต่อย่�งหนึ่งอย่�งใด	จนกระทั่งถึงวันล�สิกข�บท	
นี้เป็นคว�มคิดเบื้องต้น�
	 �ครั้นเวล�ก้�วเข้�ไปสู่วัดแล้ว	 ก็ปฏิบัติตัวอย่�งนั้นจริง	 ๆ	 ไม่เคยเถลไถลออกนอกวัดไปเที่ยว 
เตร็ดเตร่เร่ร่อนยังสถ�นที่ต่�ง	 ๆ	 ดังเพื่อนฝูงที่ม�ฝÖกหัดน�คเพื่อจะบวชเป็นกัน	 แม้ในก�รเรียนท�ง 
ปริยัติธรรม	ก็ตั้งใจศึกษ�จริง	ๆ	อยู่อ่�นหนังสือจนดึกดื่นเที่ยงคืน	ตีสองบ้�งตีส�มบ้�งเป็นประจÓ	ตีห้� 
บ้�งเป็นบ�งคืน	 แต่ก็ส�ม�รถตื่นทÓวัตรเช้�และออกบิณฑบ�ตได้ทันทุกครั้งไป	 ไม่เคยข�ดแม้แต่ 
ครั้งเดียว�”
	 ท่�นได้ตั้งสัจอธิษฐ�นว่�
	 “�ตลอดพรรษ�นี้	 จะไม่ให้ข�ดทÓวัตรสวดมนต์เช้�เย็นรวมกันกับหมู่เพื่อนพระเณรแม้แต่วัน 
เดียว	 แม้บ�งครั้งมีกิจนิมนต์ข้�งนอก	 ก็กร�บเรียนขอให้ท่�นพระครูอ�จ�รย์เจ้�อ�ว�สรอทÓวัตรรวม 
พร้อมกัน	เพื่อไม่ให้ข�ดต�มที่ตั้งสัจอธิษฐ�นนั้นไว้�”
	 สÓหรับก�รทÓวัตรสวดมนต์ส่วนตัวของท่�น	จะทÓอีกครั้งหนึ่งที่กุฏิของท่�นเอง

แรงบันดาลใจ ให้½Ñกใ½่ภาวนา
	 ท่�นเล่�เหตุก�รณ์ในช่วงเริ่มต้นของก�รเข้�สู่ร่มก�ส�วพัสตร์ไว้ว่�
	 “�ท่�นพระครูท่�นชอบภ�วน�นะ	ท่�นให้เร�ไปอยู่ในโบสถ์ด้วยกัน	ท่�นอยู่เตียงนอนท�งหลัง 
พระพุทธรูป	 พวกเร�ก็นอนในโบสถ์นั่นแหละ	 แต่เป็นหน้�พระพุทธรูป	 ออกไปโน่นประตูออกโน่น	
พวกน�ค	๒	-	๓	คนนอนอยู่โน่น	ท่�นสวดมนต์เก่งนะ	แล้วก็ภ�วน�

พระอุปัชฌ�ย์ของหลวงต�
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๔๕ ๓ ศรัทธา... ในธรรม



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 ตื่นเช้�ออกม�ตั้งแต่ตี	๔	ท่�นออกไปเดินจงกรมที่หน้�โบสถ์	
มันโล่งหมดนะ	แต่ก่อนเร�เป็นน�ค	เร�เห็นอยู่	ท่�นออกไปเมื่อไหร่ 
เร�ก็เห็นอยู่	เวล�ท่�นเดินจงกรมเร�คอยสังเกตดูอยู่
	 เมื่อบวชแล้วเร�จึงเดินจงกรม	 แล้วไปถ�มคÓภ�วน�กับ 
ท่�น	เร�ไม่ลืมนะเพร�ะเร�ชอบภ�วน�
 �¡ÃÐ¼ÁÍÂÒ¡ÀÒÇ¹Ò ¨ÐãËéÀÒÇ¹ÒÂÑ§ä§ ?� เร�ถ�มท่�น
 �àÍÍ ãËéÀÒÇ¹ÒÇèÒ ¾Ø·â¸ ¹Ð àÃÒ¡çÀÒÇ¹Ò ¾Ø·â¸ àËÁ×Í¹ 
¡Ñ¹áËÅÐ�
	 ท่�นก็สอนเท่�นั้น	 เร�ก็ไปภ�วน�พุทโธด้วยคว�มเลื่อมใส	 
พอใจในก�รภ�วน�อยู่กุฏิใหญ่ท�งด้�นทิศเหนือ	กล�งคืนดึก	ๆ	จะ 
ลงม�เดินจงกรมทุกคืนนะ...	 เวล�จะหลับจะนอนจะเหลือเวล�ไว้	
คือหยุดเรียนหนังสือ	 ๑	 ชั่วโมง	 เพื่อนั่งภ�วน�...	 สมมุติว่�จะพัก 
นอนตี	๒	ตอนตี	๑	จะหยุดเรียนหนังสือแล้ว
 ชั่วโมงนั้นแหละเป็นชั่วโมงภ�วน�เป็นประจÓนะ...	ถึงเวล�ก็ลงม�เดินเงียบ	ๆ	จ�กนั้นก็นั่งภ�วน� 
แล้วก็หลับ�”
	 เกี่ยวกับเรื่องภ�วน�และกรรมฐ�นนั้น	 ท่�นมีคว�มเค�รพเลื่อมใสม�แต่เดิมแล้ว	 แม้เริ่มบวช 
ทีแรกที่วัดโยธ�นิมิตรแห่งนี้	 ห�กเห็นพระกรรมฐ�นม�พักด้วย	 ท่�นจะต้องรีบไปถึงก่อนเพื่อจะได้พูดคุย 
เรื่องธรรมะเรื่องจิตกับท่�น

แรงดึงดูดใจ ให้ไม่ทิ้งภาวนา
 ท่�นพย�ย�มปฏิบัติเช่นนี้อยู่เป็นประจÓไม่ลดละ	 แรก	 ๆ	 จิตใจก็ไม่สงบเท่�ใดนัก	 แต่เมื่อทÓอยู่ 
หล�ยครั้งหล�ยหน	จิตก็เริ่มสงบตัวลงไปโดยลÓดับ	ๆ	จนเกิดคว�มอัศจรรย์	ดังนี้
	 “�นี่แหละที่ได้เห็นคว�มอัศจรรย์ของจิต	ทÓไปสะเปะสะปะ	ไปนั่งภ�วน�พุทโธ	พุทโธ...	สÓรวม 
จิตตั้งสติไว้กับพุทโธ	 พุทโธ...	 มันไม่เคยเป็น	 ไม่เคยรู้เคยเห็น	 ไม่เคยค�ดเคยฝันว่�มันจะเป็นอย่�งนั้น 
พอพุทโธไป	ๆ	ปร�กฏว่�มันเหมือนเร�ต�กแหไว้นะ	แล้วตีนแหก็หดเข้�ม�	หดเข้�ม�	พร้อม	ๆ	กัน
	 พอนึกพุทโธกับสติถี่ยิบเข้�ไปเหมือนดึงจอมแห	กระแสของจิตที่มันซ่�นไปในที่ต่�ง	ๆ	มันจะหด 
ตัวเข้�ม�	 เหมือนตีนแหหดตัวเข้�ม�	ลักษณะมันเป็นอย่�งนั้น	 เร�ก็ยิ่งเกิดคว�มสนใจ	ก็เลยพุทโธถี่ยิบ 
เข้�ม�	หดเข้�ม�	หดเข้�ม�	ถึงที่...	กึêกเลย...	ข�ดสะบั้นไปหมดโลกนี้...	ข�ดออกไปจ�กทุกสิ่งทุกอย่�ง	มี 
เด่นอยู่แต่จิต...
	 จิตนี้เป็นเหมือนเก�ะอยู่ในท่�มกล�งมห�สมุทร	จิตที่รู้	ๆ	เด่น	ๆ	อัศจรรย์นี้	นอกนั้นก็เป็นโลก 
สงส�รเป็นมห�สมุทรไปหมด	 แต่เก�ะนี้เป็นเก�ะที่เด่นดวงอัศจรรย์สง่�ง�ม	 อัศจรรย์ตื่นเต้น	 เร�ไม่ 
เคยเห็น	เลยตื่นเต้น	เจ้�ของเลยกระตุกตัวเอง	ทีนี้จิตมันก็ถอนออกม�	โอ๊ย	เสียด�ยจะเป็นจะต�ย
	 วันหลังขยับใหญ	่เลย	ก็ไม่ได้เรื่อง	แม้ขยับเท่�ไหร่ก็ไม่ได้เรื่อง	นั่นแหละ	เลยเฮ้อ	เอ�ละ	ทÓไป 
ต�มประสีประส�ก็แล้วกัน	ทีนี้มันก็ปล่อยอ�รมณ์คว�มยึดอดีตน่ะสิ	พอทÓไป	ๆ 	ก็เลยเป็นอย่�งนั้นอีกเลย 
ขยับบ้�เข้�อีก	ๆ	เลยไม่ได้เรื่อง...
	 จิตที่ว่�อัศจรรย์อย่�งนี้นะ	 วันนั้นทั้งวันจิตไม่พร�กไม่ห่�งจ�กอัศจรรย์ที่ปร�กฏในจิตนั้น	 มัน 
กระหยิ่มอยู่อย่�งนั้น	เรียนหนังสือมันก็อยู่ด้วยกัน	จิตไม่ส่งไปไหนเลย	นี่แหละ	เป็นหลักใหญ	่ที่เป็นเครื่อง 
ยึดของใจเอ�ม�กอันหนึ่ง�”

�¡ÃÐ¼ÁÍÂÒ¡ÀÒÇ¹Ò

¨ÐãËéÀÒÇ¹ÒÂÑ§ä§ ?�

àÃÒ¶ÒÁ·èÒ¹

�àÍÍ...

ãËéÀÒÇ¹ÒÇèÒ ¾Ø·â¸ ¹Ð

àÃÒ¡çÀÒÇ¹Ò ¾Ø·â¸

àËÁ×Í¹¡Ñ¹áËÅÐ...�

๔๖



ตั้งจุดมุ่งหมายชีวิต
	 นับแต่ท่�นได้เรียนหนังสือตÓรับตÓร�ท�งธรรม	 
ธรรมะซึ่งเป็นของจริงอยู่แล้ว	 กับนิสัยที่จริงจังของ 
ท่�นก็รู้สึกว่�เข้�กันได้อย่�งสนิท	ดังท่�นเคยเล่�ว่�
	 “�เมื่อเรียนธรรมะไปตรงไหนมันสะดุดใจเข้�ไป 
เรื่อย	 ๆ	 โดยลÓดับ	 นับตั้งแต่หนังสือธรรมะชื่อ	
นวโกวาท	 ที่เป็นพื้นฐ�นแห่งก�รศึกษ�เบื้องต้น	 จ�ก 
นั ้นก็อ่�นพุทธประวัติทÓให้เกิดคว�มสลดสังเวช 
สงส�รพระองค์ท่�นในเวล�ที่ทรงลÓบ�ก	 ทรม�น 
พระองค์ก่อนตรัสรู้ธรรม	จนถึงกับน้Óต�ร่วงไปเรื่อย	ๆ
	 จนกระทั่งอ่�นจบ	 เกิดคว�มสลดใจอย่�งยิ่ง	 ใน 
คว�มพ�กเพียรของพระองค์ซึ ่งเป็นกษัตริย์ทั ้งองค์	 
ทรงสละร�ชสมบัติออกทรงผนวชเป็นคนขอท�น 
ล้วน	ๆ 	ซึ่งสมัยนั้นไม่มีศ�สน�	คÓว่�ก�รให้ท�นได้บุ	ญ 
อย่�งนั้น	ก�รรักษ�ศีลได้บุญอย่�งนี้ไม่เคยมี	พระองค์ก็ 
ต้องเป็นคนอน�ถ�และขอท�นเข�ม�โดยตรง	 และ 
ฝÖกอบรมพระองค์เต็มพระสติกÓลังทุกวิถีท�งเป็น 
เวล�	๖	ปÕ	ถึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้�ขึ้นม�
	 ในขณะที่อ่�นประวัติของพระพุทธเจ้�ที่ได้ตรัสรู ้
ธรรม	 รู้สึกอัศจรรย์อย่�งยิ่งถึงกับน้Óต�ร่วงเช่นเดียว
กัน...”

 
 

	 แม้เม ื ่อท ่�นได้อ ่�นประวัต ิพระส�วก 
อรหันต์ทั้งหล�ยที่ท่�นออกม�จ�กสกุลต่�ง	 ๆ	 กัน 
ตั้งแต่พระร�ช�มห�กษัตริย์	 มห�เศรษฐี	 กุฎØมพี	
พ่อค้�	ประช�ชน	ตลอดคนธรรมด�	ท่�นกล่�วว่�
	 “�องค์ไหนออกม�จ�กสกุลใด	หลังจ�กได้ 
รับพระโอว�ทจ�กพระพุทธเจ้�แล้ว	 ต่�งก็ไป 
บÓเพ็ญในป่�ในเข�อย่�งเอ�จริงเอ�จัง	 เดีëยวองค์นั้นสÓเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่ที่นั้น	 องค์นั้นสÓเร็จอยู่ 
ในป่�น้ันในเข�ลูกน้ัน	ในถ้Óน้ัน	ในทÓเลน้ีมีแต่ท่ีสงบสงัด	ก็เกิดคว�มเช่ือเล่ือมใสข้ึนม�ทÓให้ใจหมุนต้ิว	เร่ือง 
ภ�ยนอกก็ค่อยจืดไปจ�งไป�”
	 ท่�นเล่�ถึงคว�มรู้สึกที่ค่อยแปรเปลี่ยนไป	ๆ	เช่นนี้ว่�
	 “�ทีแรกก็คิดจะไปสวรรค์	 ทีแรกคิดจะไปพรหมโลก	 พออ่�นประวัติส�วกม�ก	 ๆ	 เข้�	 มัน 
ไม่อย�กไปละซิ	 อย�กไป	 นิพพาน	 สุดท้�ยก็อย�กไปแต่นิพพ�นอย่�งเดียว	 อย�กเป็น	 พระอรหันต์ 
อย่�งเดียวเท่�นั้น	ไม่มีเปอร์เซ็นต์อื่นเข้�ม�เจือปนเลย	ทีนี้จิตมันก็พุ่งลงตรงนั้นลงช่องเดียว...”
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๔๗ ๓ ศรัทธา... ในธรรม



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 คว�มตั้งใจเดิมว่�จะบวชเพียง	 ๒	 พรรษ�แล้วสึกห� 
ล�เพศนั้นค่อยจืดจ�งลงไป	ๆ	ทุกขณะ	กลับเพิ่มพูนคว�มยินดี 
ในเพศนักบวชม�กเข้�ไปทุกที	 เรื่องธรรมะก็รู้สึกดูดดื่มยิ่งขึ้น 
เรื่อย	ๆ	จิตใจก็เปลี่ยนแปลงไป...”
	 ด ้วยเหตุน ี ้ เองในระยะต่อม�ท่�นจ ึงได ้ออกจ�ก 
บ้�นต�ดไปศึกษ�เล่�เรียนในที่ต่�ง	 ๆ	 จนกระทั่งได้ตั้ง 
สัจอธิษฐ�นไว้เลยว่�	
 �àÁ×èÍ¨ºà»ÃÕÂ ญ ó »ÃÐâÂ¤áÅéÇ¨ÐÍÍ¡»¯ÔºÑµÔâ´Â¶èÒÂ 
à´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹ äÁèÁÕ¢éÍáÁé äÁèÁÕà§×èÍ¹ä¢ à¾ÃÒÐÍÂÒ¡¾é¹·Ø¡¢ì 
àËÅ×Í¡ÓÅÑ§ ÍÂÒ¡à»ç¹¾ÃÐÍÃËÑ¹µì¹Ñè¹àÍ§�

แม้มีอุปสรรค ก็ไม่ท้อถอย
 ด้วยคว�มคิดที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่�ว	 ถึงกับทÓให ้
ท่�นเคยพูดเชิงทีเล่นทีจริงกับโยมแม่ของท่�นเองว่�
 �áÁè àÊ×éÍ¼éÒ·ÕèÅÙ¡à¡çºäÇé¹Ñé¹ àÍÒãËéËÁÙèà¾×èÍ¹ àÍÒãËé¾Õè 
ãËé¹éÍ§¹Ð ¶éÒà¡Ô´µÍ¹ËÅÑ§¤Ô´¨ÐÊÖ¡ÁÒ ¨ÐËÒ¶Ò¡à»Å×Í¡äÁéàÍÒ
ÁÒãÊèá·¹ËÃÍ¡�
	 อย่�งไรก็ต�มแม้ว่�ท่�นเกิดคว�มเชื่อคว�มเลื่อมใส 
ในธรรมแล้ว	 และคิดอย�กบÓเพ็ญตนให้เป็นเช่นนั้นต�มเสด็จ 
พระพุทธเจ้�และพระอรหันต์	 แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคแก่ท่�นใน 
ระยะเริ่มต้นก็คือท่�นมีคว�มลังเลสงสัยว่�	ปฏิปท�แนวท�งก�รปฏิบัติที่เร�ดÓเนินต�มท่�นเหล่�นั้น	จะ 
บรรลุถึงจุดที่ท่�นบรรลุหรือไม่	หรือว่�ท�งเหล่�นี้จะกล�ยเป็นขว�กเป็นหน�ม	เป็นโมฆะ	และกล�ยเป็น 
คว�มลÓบ�กแก่ตนผู้ปฏิบัติไปเปล่�	ๆ	อีกประก�รหนึ่งก็สงสัยว่�
 �àÇÅÒ¹Õé ÁÃÃ¤¼Å¹Ô¾¾Ò¹ ¨ÐÁÕÍÂÙèàËÁ×Í¹¤ÃÑé§¾Ø·¸¡ÒÅËÃ×ÍäÁè ?�
	 ท่�นได้เก็บคว�มสงสัยนี้ฝังอยู่ภ�ยในใจเพร�ะไม่ส�ม�รถจะระบ�ยให้ผู้ใดฟังได้	และเข้�ใจว่�คง 
ไม่มีใครส�ม�รถแก้ไขคว�มสงสัยนี้ให้สิ้นซ�กไปได้	 แต่อย่�งไรก็ต�มท่�นเล่�ว่�	 ท่�นมีคว�มรู้สึกเชื่อมั่น 
อย่�งเต็มใจต�มวิสัยของปุถุชน	 ถึงก�รตรัสรู้ของพระพุทธเจ้�	 และก�รตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ของพระ 
ส�วกท่�น
	 คว�มสงสัยดังกล่�วนี้	จึงเป็นเหตุให้ท่�นมีคว�มสนใจและมุ่งหวังที่จะพบท่�นอ�จ�รย์มั่น	ภูริทัตโต  
อยู่เสมอ	ทั้ง	ๆ 	ที่ก็ยังไม่เคยพบเห็นท่�นม�ก่อนก็ต�ม	แต่เพร�ะได้ยินชื่อเสียงของท่�นม�น�นแล้วตั้งแต่ 
ตอนเด็กสมัยที่ท่�นอ�จ�รย์มั่นม�อยู่ท�งอÓเภอบ้�นผือ	อุดรธ�นี	จึงทÓให้รู้สึกเชื่อมั่นอยู่ลึก	ๆ	ภ�ยในใจ 
ว่�	ท่�นอ�จ�รย์มั่นจะส�ม�รถไขปั	ญห�นี้ให้กระจ่�งได้

ค้นคว้าตÓราจริงจัง
	 คว�มมุ่งมั่นอย่�งจริงจังที่จะออกปฏิบัติเมื่อจบมห�เปรียญ	แล้วนี้เอง	 ทÓให้ก�รเรียนของท่�นจึง 
มิใช่จะห�คว�มรู้เพียงแค่วิช�ในชั้นเรียนเท่�นั้น	 แต่ห�กคว�มรู้ใดจะเป็นประโยชน์ต่อก�รออกปฏิบัติ 
กรรมฐ�น	ท่�นจะพย�ย�มศึกษ�ค้นคว้�ตÓรับตÓร�เพิ่มเติมเข้�ไปอย่�งเต็มที่	เฉพ�ะอย่�งยิ่งจ�กพระไตรปÔฎก  
สังเกตได้จ�กคว�มตั้งใจของท่�นที่ว่�
	 “�เร�จะเรียนทุกสิ่งทุกอย่�ง	ที่พอจÓได้เร�จะจÓ	เร�จะจดโน้ตคัดเอ�ไว้	ๆ	มีสมุดเล็ก	ๆ	คัด 
เอ�ไว้ในนั้น	ๆ 	อันนี้ม�จ�กเล่มนั้น	ๆ 	ช�ดกเล่มนั้น	ๆ 	หน้�ที่เท่�นั้น	จดไว้	ๆ 	เวล�เร�ต้องก�รคว�มพิสด�ร 
เร�ก็ไปเปÔดดูง่�ย	ๆ	ที่เร�จด
	 แต่ส่วนม�กพอมองเห็นที่คัดไว้เท่�นี้มันก็เข้�ใจไปหมดแล้ว	 เพร�ะอ่�นม�แล้วนี่	 ก็ไม่จÓเป็น 
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ต้องไปค้นดูพระไตรปÔฎกละ	เพร�ะฉะนั้น	เวล�หนังสือผ่�นม�ที่ไหน	ๆ 	ถึงรู้ทันที	ๆ 	เพร�ะได้อ่�นม�หมด 
มันอยู่ในข่�ยของพระไตรปÔฎกทั้งนั้นละ
	 ทีนี้พระไตรปÔฎกเร�ก็ค้นเสียจนพอก่อนที่จะออกม�ปฏิบัติ	 เวล�ว่�งจ�กเรียนหนังสือ	 ปÔด 
โรงเรียนนั้นละ	เป็นเวล�ค้นหนังสือ	เวล�เรียนหนังสือก็เรียนไปต�มหลักวิช�นั้นเสีย
	 ครั้นเวล�หยุดเรียนหนังสือ	ก็ค้นพระไตรปÔฎก	โน้ต	ๆ 	เอ�ไว้	เพื่อให้เป็นประโยชน์ในเวล�จะออก 
ปฏิบัติ	เพร�ะตั้งใจจะออกปฏิบัติเท่�นั้นไม่เป็นอย่�งอื่น�”
	 สมัยที่เรียนปริยัติอยู่นั้น	แม้จะมีอุปสรรคบ�งประก�รที่ทÓให้มีข้อเสียเปรียบเพื่อนที่เรียนหนังสือ 
ด้วยกันอยู่บ้�ง	แต่ด้วยคว�มอุตส�หะวิริยะของท่�น	ปั	ญห�ดังกล่�วก็ไม่มีผลแต่อย่�งใด	ดังนี้
	 “�หัวสมองเร�นี่เกี่ยวกับคว�มจÓมันอยู่ในย่�นกล�งนะ	ดีก็ไม่ใช่	ต่Óกว่�นั้นก็ไม่ใช่	อยู่ในย่�น 
กล�งนี่แหละ	เร�จะเห็นได้จ�กพวกหมู่เพื่อนที่เข�เรียนหนังสือด้วยกัน	ท่องสองหนส�มหนเท่�นั้น 
เข�จÓได้แล้วนะ
	 เร�นี่เอ�จนแทบเป็นแทบต�ยมันก็ไม่ได้ผิดกันม�กนะ	 ท่องสูตรเดียวกันนี้	 เข�ไปท่องม�ชั่วโมง 
สองชั่วโมงเข�จÓได้แล้วสูตรหนึ่ง	เร�ฟ�ดมันจนไม่ทร�บกี่ชั่วโมง	มันก็ไม่ได้นะ
	 ผู้ที่หน�กว่�เร�ก็ยังมีอีก	 นี่มันเทียบได้	 เร�จึงอยู่ในย่�นนี้	 ไม่ใช่ย่�นนั้น	 คือย่�นสูงกว่�นั้น	
เร�ก็ไม่ได้�”
	 เหตุข้�งต้นนี้เอง	ทÓให้ท่�นต้องขยันหมั่นเพียรอย่�งหนัก	อย่�งไรก็ต�มท่�นก็ไม่ได้รู้สึกท้อถอย
น้อยใจ	กลับตั้งอกตั้งใจเรียนยิ่งขึ้นไปอีก

ไปฟÑงธรรมจากพระปฏิบัติ
	 ระยะต่อม�	ท่�นได้ย้�ยม�เรียนปริยัติอยู่ที่วัดสุทธ- 
จินด�	 ในอÓเภอเมืองนครร�ชสีม�	 แม้ต้องมีภ�ระเพิ่มขึ้น 
จ�กก�รเรียนหนังสือ	 แต่ท่�นก็ยังไม่ละทิ้งเรื่องก�รภ�วน�	 
นอกจ�กนี้	 ยังพย�ย�มห�โอก�สไปฟังเทศน์	 ท่�นอ�จ�รย์ 
สิงห์		ขันตย�คโม		ที่วัดป่�ส�ลวันอีกด้วย	 เหตุก�รณ์ใน 
ตอนนั้นท่�นกล่�วว่�
	 “เร�เรียนหนังสืออยู่วัดสุทธจินด�	 พอวันไหนว่�ง 
จ�กเรียนหนังสือเร�จะไปฟังเทศน์ท่�นอ�จ�รย์สิงห์ท ี ่ 
วัดป่�ส�ลวัน	 ท่�นจึงพบเร�บ่อย	 ไปต�มประส�ของเร� 
ที่มันชอบภ�วน�
 หมู่เพื่อนใครไม่ไปเร�ไม่สนใจกับใคร	 ถ้�วันไหน 
ท่�นประชุมฟังธรรมตรงกับวันที่เร�ว่�งจ�กก�รเรียนเร� 
ก็ไป	ไปบ่อย	ท่�นอ�จ�รย์สิงห์ยังชมว่�
 �¾ÃÐË¹ØèÁÍ§¤ì¹ÕéÀÒÇ¹Ò´Õ¹Ð�
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พระอ�จ�รย์สิงห์	ขันตย�คโม
วัดป่�ส�ลวัน	อ.เมือง	จ.นครร�ชสีม�

ศิษย์องค์สำ�คัญรุ่นแรกของท่�นพระอ�จ�รย์มั่น	ภูริทัตโต

๔๙ ๓ ศรัทธา... ในธรรม



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 และท่�นยังไปเล่�ให้พระฟังอีกด้วยว่�	 �¹Ñè§àËÁ×Í¹ËÑÇµÍ�	 เพร�ะเร�ไปฟังเทศน์ของท่�นตลอด	 

ตอนนั้นเร�ภ�วน�ยังไม่เป็น	 ยังไม่ทร�บว่�ท่�นเทศน์มีบทหนักบทเบ�ขน�ดไหน	 แต่เรื่องวิถีจิตที่ท่�น 

แสดงนั้น	เร�ยังไม่เคยได้ยิน�”

เอื้อเฟ×éอ มีน้Óใจ

	 ต่อม�เมื่อท่�นเข้�เรียนหนังสือที่กรุงเทพÏ	 จึงได้ม�พักอยู่ที่วัดบรมนิว�ส	 ที่วัดนี้มีก�รจัดแบ่ง 

พระเณรออกเป็นคณะ	 คณะของท่�นมีเจ้�คุณอ�จ�รย์เป็นหัวหน้�คณะอยู่	 แต่เจ้�คุณมอบให้ท่�นเป็น 

ผู้ช่วยดูแลคณะ	 ภ�ระหล�ยประก�รจึงตกม�ถึงท่�น	 นอกเหนือจ�กภ�ระก�รเรียนซึ่งปกติก็หนักม�ก 

อยู่แล้ว

	 เป็นที่รับทร�บกันดีในหมู่พระเณร	 ถึงคว�มมีน้Óใจเอื้อเฟื้อไม่ตระหนี่ถี่เหนียวของท่�น	 ในย�ม 

ที่มีจตุปัจจัยไทยท�นเข้�ม�ม�กน้อย	ท่�นจะแบ่งปันสิ่งของต่�ง	ๆ	ออกแจกจ่�ยพระเณรอย่�งทั่วถึงหมด	 

เหตุนี้เองทÓให้คณะของท่�นมีพระเณรม�อยู่ด้วยจÓนวนม�ก	ท่�นเคยกล่�วดังนี้

	 “�ตั้งแต่เร�เป็นพระหนุ่มน้อย	 เร�ไปอยู่วัดไหน	

ห�กสมภ�รตระหนี่	 เร�อยู่ไม่ได้นะ	 มันคับหัวอก	 เร�เป็น 

อย่�งนั้นจริง	ๆ	ไม่ใช่พูดเล่นนะ	เรียนหนังสือก็เป็นอย่�งนั้น 

เหมือนกัน	คณะของเร�นี้มีเร�มีเข�ที่ไหน	ของตกม�ห�เร�นี่	 

พระเณรนี้รุมพรึบเดียวหมดเลย

	 นั่นแหละเป็นอันเดียวกันม�ตลอด	 เรียนหนังสือก็ 

เป็นอย่�งนั้น	ไม่เคยว่�นี่เป็นของเร�นั้นเป็นของท่�น...	เหมือน 

ครัวเรือนเดียวกัน...	เร�ไปไหนม�	ได้ของม�กน้อยพระเณรนี้

พรึบเดียวหมดเลย

	 พระเณรแย่งกันก็เหมือนกับเร�อยู่ในครัวเรือน	คือแย่งกันในฐ�นะพระเณรในวัด	แย่งกันแบบ 

พระว่�งั้น	 แย่งแบบฆร�ว�ส	 แย่งแบบพ่อแม่กับลูกในครอบครัวเป็นอย่�งหนึ่ง	 ก�รแย่งกันมีหล�ย 

ประเภท	นี่แย่งแบบพระมันก็น่�ดู	ดูด้วยคว�มต�ยใจ	พออะไรม�นี้ต�ยใจแล้ว	พรึบเลย�

	 �ไม่เคยเก็บไม่เคยสั่งสมแต่ไหนแต่ไร	 คณะของเร�ช่วงเรียนหนังสือจึงมีพระเต็มไปหมด	 เร� 

ไปอยู่ที่ไหน	 คณะของเร�จะม�กที่สุด	 ม�กกว่�เพื่อน	 ลูกศิษย์ลูกห�เพื่อนฝูงเต็มไปหมด...	 เพร�ะ 

คว�มเสียสละ�”

เจ้าคุณนักเสียสละ

	 ท่�นให้คว�มเค�รพนับถือเจ้�คุณอ�จ�รย์อย่�งสูง	 ไม่เพียงเพร�ะเจ้�คุณÏ	 เป็นอ�จ�รย์สอน 

ปริยัติธรรมให้แก่ท่�นเท่�นั้น	 คุณธรรมของท่�นเจ้�คุณÏ	 เฉพ�ะอย่�งยิ่งเรื่องคว�มเป็น	 “นักเสียสละ”	 

นั้น	เป็นสิ่งที่ทÓให้ท่�นต้องกล่�วถึงอยู่เสมอ	ๆ	อย่�งไม่มีวันลืมเลือนได้เลย	ดังคÓพูดคร�วหนึ่งว่�

	 “�เร�ยังได้คิดถึงสมเด็จพระมห�วีรวงศ์	(พิมพ์	ธัมมธโร)	เปรีย	ญ	๖	ประโยค	นั่น	ท่�นเป็น 

นักเสียสละนะ	เร�เคยอยู่ด้วยแล้ว	ถึงไหนถึงกัน...	ท่�นไปไหนม�นี้	พระเณรรุมพรึบเลย

	 หมดเลย	ๆ	ท่�นเป็นนักเสียสละ	ไม่สนใจได้ม�เท่�ไหร่	บทเวล�ท่�นจะพูด	ท่�นก็พูดของท่�น	

��¹ÕèÍ§¤ìË¹Öè§·Õèà»ç¹
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พูดเฉย	 ๆ	 เอ�ของม�เต็มอยู่นี่	 มันมีผ้�ไหมดี	 ๆ	 อยู่	 ม�จ�ก 

เมืองอุบล	ผ้�ไหมผ้�อะไรเข�ทอม�ถว�ยท่�น

	 พอม�ถึงท่�น �àÍÍ� ¼éÒäËÁãËéÃÐÇÑ§ ãËéÃÕºà¡çº¹Ð à´ÕëÂÇ 

ÍÕµÒ... ¨ÐÁÒàÍÒËÁ´¹Ð�	อีต�...	นี้เป็นมห�และเป็นหล�นของ 

ท่�นเอง	บอก	�ãËéÃÕºàÍÒä»«Ð ¢Í§äË¹´Õ æ à´ÕëÂÇÁÑ¹àÍÒä»ËÁ´�  

ว่�เท่�นั้นแหละ	 แล้วไม่เคยพูดถึงอีกเลย	 มีเท่�นั้น	 นี่เรียกว่� 

คÓพูดติดป�กเฉย	ๆ

	 ท่�นไม่ได้พูดด้วยคว�มหึงหวงคว�มหม�ยก็คือว่�	 

เอ�ไว้เผื่อว่�มันจÓเป็น	 องค์ไหนที่ควร	 ท่�นจะสั่งจัดให้เลย	 นี่ 

เรียกว่�	นักเสียสละ	เร�เทิดที่สุดเลย�

	 เพร�ะนิสัยท่�นกับนิสัยเร�เข้�กันได้ปุêบ	 ปุêบ	 เลย	 เร� 

ฝังลึกแล้วว่�ท่�นคือนักเสียสละ	 นี่องค์หนึ่งที่เป็นพระนักเสียสละ 

ท่�นไม่มี	ได้ม�เท่�ไหร่หมด	ไม่มีเหลือ	หมด	หมดเลย�”
	 ท่�นกล่�วยกย่องน้Óใจของท่�นเจ้�คุณอ�จ�รย์ว่�	 เป็นผู้มีจิตใจกว้�งขว�ง	 ไม่สั่งสม	 และไม่ 
ตระหนี่ถี่เหนียวในจตุปัจจัยไทยท�นต่�ง	 ๆ	 เลย	 มีแต่นÓออกจ่�ยแจกแก่บรรด�ลูกศิษย์ลูกห�พระเณร 
เสมอม�	 ท่�นเจ้�คุณÏ	 เคยสั่งให้นÓของจÓนวนม�กออกทÓสล�ก	 และให้พระเณรทุกรูปได้จับสล�ก 
แบ่งปันกัน
	 ท่�นเจ้�คุณก็ไม่ได้เคยให้คว�มสนใจในสิ่งของเหล่�นั้นเพื่อตัวของท่�นเองเลย	 เหตุนี้เอง	 ด้วย 
คว�มระลึกถึงท่�นเจ้�คุณÏ	อย�กให้ท่�นได้ใช้ของดี	ๆ	บ้�ง	ในคร�วหนึ่งท่�น	(หม�ยถึงหลวงต�)	จึงได้ 
แอบเอ�จีวรชุดหนึ่งแยกเก็บไว้ต่�งห�ก	 เพื่อมิให้นÓม�ติดสล�กร่วมด้วย	 คิดไว้ในใจว่�เผื่อจะไว้เปลี่ยน 
ถว�ยใหม่ให้ท่�นเจ้�คุณบ้�ง
	 แต่ต่อม�ภ�ยหลัง	เมื่อท่�นเจ้�คุณÏ	สังเกตเห็นจีวรยังคงเก็บอยู่ในตู้	๑	ชุดดังเดิม	จึงถ�มท่�นว่�
	 “ทÓไมไม่ได้นÓจีวรชุดนี้ไปจับสล�กแจกให้พระเณร	?”
	 ท่�นให้เหตุผลแก่ท่�นเจ้�คุณว่�
	 “ในบ�งคร�ว	 จีวรของเจ้�คุณอ�จ�รย์อ�จชÓรุดเสียห�ยด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง	 เช่น	 ไฟไหม้	
หรือหนูกัด	ก็จะมีเปลี่ยนได้ทันทีครับกระผม”
	 คÓตอบนี้ทÓให้ท่�นเจ้�คุณต้องจÓยอมด้วยเหตุผล

พบเห็นสมณะผู้ประเสริ°
	 ในระยะที่ท่�นยังเรียนหนังสืออยู่นั้น	 กิตติศัพท์กิตติคุณของท่�นอ�จ�รย์มั่น	 ภูริทัตโต	มิเคยได้ 
จืดจ�งลงไปแม้แต่น้อย	 กลับยิ่งฟุ้งขจรขจ�ยอย่�งกว้�งขว�งม�จ�กจังหวัดเชียงใหม่ว่�ท่�นเป็นพระสÓคัญ 
รูปหนึ่ง
	 ส่วนม�กผู้ที่ม�เล่�เรื่องของท่�นอ�จ�รย์มั่นให้ฟังนั้น	 จะไม่เล่�ธรรมขั้นอริยภูมิธรรมด�	 แต่จะ 
เล่�ถึงขั้นพระอรหัตภูมิทั้งนั้น	จึงทÓให้ท่�นมั่นใจว่�	เมื่อเรียนจบต�มคÓสัตย์ที่ตั้งไว้แล้ว	จะต้องพย�ย�ม 
ออกปฏิบัติไปอยู่สÓนักและศึกษ�อบรมกับท่�นอ�จ�รย์มั่น	เพื่อตัดข้อสงสัยที่ฝังใจอยู่นี้ออกไปให้จงได้
	 โอก�สอÓนวยให้ท่�นเดินท�งไปศึกษ�ปริยัติต่อที่	วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดินท�ง 
ไปถึง	 เผอิ	ญเป็นระยะเดียวกันกับที่ท่�นเจ้�คุณพระธรรมเจดีย์	 (พระอุปัชฌ�ย์)	 ได้อ�ร�ธน�นิมนต์ 
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ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ท่�นอ�จ�รย์มั่นด้วยตนเอง	 เพื่อขอให้ไปพักจÓพรรษ�อยู่ที่ 
จังหวัดอุดรธ�นี	 ท่�นอ�จ�รย์มั่นเมตต�รับนิมนต์นี้	 จึงได้ 
ออกเดินท�งจ�กสถ�นที่วิเวกบนเข�ในเขตจังหวัดเชียงใหม่	 
เพื่อจะเข้�พักชั่วคร�วอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงนั้นเช่นกัน
	 เหตุก�รณ์ก็บังเอิ	ญเป็นระยะเวล�ไล่เลี ่ยกันกับที ่
ท่�นเดินท�งไปถึง	จึงมีโอก�สดีที่ได้เห็นท่�นอ�จ�รย์มั่น	คว�ม 
รู้สึกของท่�นในตอนนั้นท่�นเคยเล่�ว่�
	 “�เกิดคว�มรู ้ส ึกเลื ่อมใสในองค์ท่�นขึ ้นอย่�ง 
เต็มที่ในขณะนั้นว่�	เร�ไม่เสียทีที่เกิดม�เป็นมนุษย์ทั้งช�ติ	ได้
เห็นพระอรหันต์ในคร�วนี้แล้ว�”
	 คว�มรู้สึกในครั้งนี้	 ท่�นว่�	 ห�กแม้ไม่เคยมีใครบอกว่�ท่�นอ�จ�รย์มั่นเป็นพระอรหันต์ม�ก่อน 
เลยก็ต�ม	 แต่ว่�ใจของท่�นกลับหยั่งเชื่อแน่วแน่ลงไปอย่�งนั้นทีเดียว	 พร้อมทั้งปลื้มปÕติยินดีจนขนพอง 
สยองเกล้�อย่�งบอกไม่ถูกในขณะที่ได้เห็นท่�น	เหตุก�รณ์ในระยะนี้ท่�นเคยเล่�ให้พระเณรฟังดังนี้
	 “�ท่�นเทศน์ที่วัดเจดีย์หลวง	๓	ชั่วโมง	เทศน์วิส�ขบูช�	ผมก็ไปถึงใหม่	ๆ	ท่�นม�ถึงก่อนผม	 
๒	วัน	หรือ	๓	วัน	ผมก็ไปถึง		ท่�นป่วยอยู่ที่บ้�นป�เปอะ	ท่�นออกม�ครั้งนั้นเพร�ะรับนิมนต์ท่�นเจ้�คุณ 
อุปัชฌ�ยะของเร�นี่เอง
	 ท่�นออกม�เพร�ะนัดกันแล้วว่�เดือนนั้น	ๆ 	ระยะนั้น	ๆ 	ให้ม�	ท่�นก็ออกม�	มีท่�นอ�จ�รย์อุ่นกับ 
คุณน�ยทิพย์ภรรย�ของผู้บังคับก�รตÓรวจทุกวันนี้เรียกผู้กÓกับม�นิมนต์	ท่�นอ�จ�รย์อุ่นไปรับท่�นม�
	 ผมก็อยู่นั้นเวล�ท่�นเทศน์	 แต่ก่อนไม่มีรถนี่	 เทศน์อยู่วิห�รใหญ	่	 ท�งรถผ่�นหน้�วัด	 จนเข� 
แตกตื่นเข้�ม�ดู	 เข�ว่�พระทะเล�ะกัน	 ม�ดูก็เห็นท่�นอ�จ�รย์มั่นเทศน์อยู่บนธรรม�สน์	 นั่นละ 
ขน�ดนั้นละท่�นเทศน์เปรี้ยง	ๆ	เอ�อย่�งถึงเหตุถึงผล	แต่เร�ก็เพลินไปด้วยคว�มเลื่อมใสท่�นนะ	 
จะให้รู้เรื่องรู้ร�วในเรื่องท่�นเทศน์	 เรื่องวิถีจิตวิถีอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง	 แต่มันเพลินด้วยคว�มเชื่อท่�น	 
คว�มเลื่อมใสว่�	เร�เกิดม�ไม่เสียช�ติ	ได้พบท่�นอ�จ�รย์มั่นที่ร่Óลือม�น�น
	 ครูบ�อ�จ�รย์องค์ไหนที่เคยไปอยู่กับท่�นม�แล้ว	ม�พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดไม่เป็นอื่นว่�	ท่�น 
อ�จ�รย์มั่นคือพระอริยบุคคล	 เร�ก็ยิ่งอย�กจะทร�บ	อริยบุคคลชั้นไหน	มันก็หล�ยชั้นนี่นะ	อริยบุคคล	
อรหันต์นั่นแหละ	ว่�งี้เลย	อรหัตบุคคลว่�งี้	มันก็ยิ่งซึ้งน่ะซี
	 เวล�ไปถึงใหม่	 ๆ	ท่�นไปบิณฑบ�ตส�ยไหน	ๆ	สอบถ�มได้คว�มว่�	ท่�นออกไปนี่แล้ว	ท่�น 
บิณฑบ�ตแล้วกลับม�ท�งนี้	ธรรมด�ท่�นไปส�ย	ๆ	ท่�นกลับม�ส�ย	ๆ	เร�บิณฑบ�ตแต่เช้�กลับม�ก็ 
เตรียมท่�คอยดูท�ง	เร�ยังไม่เห็น	เดีëยวพระม�บอกว่�
 �ÁÒáÅéÇ ¹Ùè¹ æ ¡ÓÅÑ§à¢éÒ¡Óá¾§ÇÑ´�
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	 เร�ก็ปุêบเข้�ในห้องเลย	มันมีช่องอยู่	ยังไม่ลืมนะ	จ�กนั้นเข้�ไปในห้อง	แล้วส่องดู�	ลักษณะ 
ของท่�นเหมือนไก่ป่�นะ	คล่องแคล่ว	ต�แหลมคม	ท่�นเดินม�	เร�ก็ดู�	ฟังด้วยคว�มสนใจ	ดูด้วยคว�ม 
เลื่อมใส	 นี่มันซึ้งจริง	 ๆ	 เร�ไม่ลืมนะ	 ไม่เสียช�ติเป็นมนุษย์	 แต่ท่�นจะเห็นเร�ยังไงก็ไม่รู้นะ	 เร�ห�ก 
เป็นบ้�	ดูแบบบ้�เร�นั่นแหละ�”
	 หลังจ�กนั้นไม่น�น	ท่�นอ�จ�รย์มั่นก็ออกเดินท�งมุ่งหน้�ไปจังหวัดอุดรธ�นี	สÓหรับท่�นยังคง
อยู่เรียนหนังสืออยู่ที่วัดเจดีย์หลวงนี้ต่อไป	โดยศึกษ�บ�ลีกับนักธรรมควบคู่กันไป

สอบได้คะแนนเต็มร้อย
	 ในก�รศึกษ�วิช�ภ�ษ�บ�ลีของท่�นนั้น	 ถึงแม้ก�รสอบครั้งแรกจะยังไม่ผ่�น	 ท่�นก็ไม่ได้รู้สึก 
เสียใจแต่อย่�งใด	ท่�นยอมรับต�มนั้น	เพร�ะทร�บดีว่�ภูมิคว�มรู้ของตนในตอนนั้นยังไม่เต็มที่จริง	ๆ
	 สÓหรับก�รสอบในครั้งต่อ	ๆ	ไปนั้น	ท่�นมีคว�มมั่นใจอย่�งเต็มภูมิว่�	แม้จะสอบหรือไม่สอบก็ 
ไม่มีคว�มแตกต่�งกันในเรื่องคว�มรู้	 ทั้งนี้ก็ด้วยคว�มส�ม�รถที่ได้แสดงให้ครูสอนบ�ลีของท่�นคือ 
สมเด็จพระมห�วีรวงศ์	 (พิมพ์	 ธัมมธโร)	 เห็นในระหว่�งที่เรียนเพื่อจะสอบมห�เปรีย	ญให้ได้ในก�รสอบ 
เป็นครั้งที่	๓	ครูของท่�นถึงกับออกป�กว่�
	 “ท่�นบัวนี้	ได้แต่ก่อนสอบนะ	ให้เป็นมห�เลยนะ	ถ้�ลงท่�นบัวตก	นักเรียนทั้งชั้นตกหมด”
	 ซึ่งก็เป็นจริงต�มนั้น	คือท่�นสอบได้เป็นมห�เปรีย	ญ	โดยได้คะแนนบ�ลีเต็มร้อย	ในเวล�ต่อม� 
ท่�นเล่�ให้ลูกศิษย์ลูกห�ฟังว่�
	 “ก�รสอบได้ในครั้งนั้น	ไม่มีอะไรดีใจเลย	เพร�ะรู้สึกว่�คว�มรู้ได้เต็มภูมิตั้งแต่ก�รสอบครั้งที่	๒	 
แล้ว	 แต่ในครั้งนั้นปร�กฏว่�สอบตก	 เหมือนกับจะให้คอยก�รศึกษ�ท�งนักธรรมเขยิบขึ้นม�ต�มจนถึง 
ปÕที่สอบมห�ได้	 ก็สÓเร็จนักธรรมเอกพร้อมกันเลย	 ซึ่งน่�คิดว่� 
เหมือนมีส�ยเกี่ยวโยงกัน	 ทÓให้ก�รศึกษ�ท�งโลกจบประถม	 ๓	 
ท�งบ�ลีก็จบเปรียญ		 ๓	 และท�งนักธรรมก็จบนักธรรมเอกเป็น	
๓	ตรงกันหมด	๓	ว�ระ�”
	 ด้วยผลก�รเรียนดีและเป็นที่ไว้ว�งใจของผู้ใหญ	่ซึ ่ง 
เป็นครูบ�อ�จ�รย์	 ทÓให้ผู้ใหญ	่หวังจะให้ท่�นเป็นครูสอนนักเรียน 
ในโรงเรียน	แต่ท่�นก็ได้ปฏิเสธอย่�งละมุนละม่อมดังนี้
	 “�เรียนออกม�	 นักธรรมตรี	 นักธรรมโท	 นักธรรม 
เอก	เปรียญ		ไม่สอนใครทั้งนั้น	เป็นครูสอนนักเรียนในโรงเรียนก็
ไม่เอ�	ผู้ใหญ	่ท่�นจะให้เป็นครูสอน...
	 ไม่เอ�	 ครูไม่อดไม่อย�ก	 เอ�องค์ไหนก็ได้	 เร�ว่�อย่�งนั้นเสีย	 เร�เลยหลีกได้	 ถ้�ห�กว่�	 ครู 
ไม่มีจริง	ๆ	เร�จะหลีกอย่�งนั้นมันก็ไม่ง�ม	แต่นี้ครูก็มีอยู่	ผู้มีภูมินั้นมีอยู่ที่จะเป็นครู
	 เร�ก็ทิ้งให้องค์นั้น	 ๆ	 ไปเสีย	 เร�ก็ออกได้	 เร�จึงไม่เป็นครูใครเลย	 นักธรรมตรี	 นักธรรมโท	
นักธรรมเอก	มห�เปรีย	ญ	ไม่เคยเป็นครูสอนใครทั้งนั้น...”
	 ก�รศึกษ�ด้�นปริยัติของท่�นเป็นอันสิ้นสุดลงที่วัดเจดีย์หลวง	จังหวัดเชียงใหม่	ในปÕ	พ.ศ.	๒๔๘๔	
นับเป็นปÕที่ท่�นบวชได้	๗	พรรษ�พอดี	โดยสอบได้ทั้งนักธรรมเอกและเปรีย	ญ	๓	ประโยคในปÕเดียวกัน

��·èÒ¹ºÑÇ¹Õé�

ä´éáµè¡èÍ¹ÊÍº¹Ð

ãËéà»ç¹ÁËÒàÅÂ¹Ð

¶éÒÅ§·èÒ¹ºÑÇµ¡

¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ñé§ªÑé¹µ¡ËÁ´...�

๕๓ ๓ ศรัทธา... ในธรรม
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๑	 พระเถระผู้ใหญ	่ผู้เป็นอ�จ�รย์สอนท่�นท�งปริยัติ	คือ	สมเด็จพระมห�วีรวงศ์	(พิมพ์	ธัมมธโร)	ซึ่งในช่วงปÕ	
	 พ.ศ.	๒๔๗๑	�	๒๔๗๙	ท่�นเป็นผู้จัดก�รและเป็นครูสอนนักธรรมและบ�ลีในสÓนักเรียนวัดสุทธจินด�	จ.นครร�ชสีม�	
	 พ.ศ.	๒๔๘๐	�	๒๔๘๓	เป็นผู้จัดก�รศึกษ�พระปริยัติธรรมและเป็นครูในสÓนักเรียนวัดเจดีย์หลวง	จ.เชียงใหม่
	 พ.ศ.	๒๔๘๕	เป็นผู้จัดก�รศึกษ�แขนงต่�ง	ๆ	ในสÓนักเรียนวัดพระศรีมห�ธ�ตุ	บ�งเขน	กทม.
	 พ.ศ.	๒๕๐๐	�	๒๕๑๗	เป็นเจ้�อ�ว�สวัดพระศรีมห�ธ�ตุ	บ�งเขน	กทม.
๒	พ.ศ.	๒๔๔๖	เป็นเจ้�อ�ว�สวัดสุปัฏน�ร�ม	จ.อุบลร�ชธ�นี
	 พ.ศ.	๒๔๗๐	เป็นเจ้�อ�ว�สวัดสุทธจินด�	จ.นครร�ชสีม�
	 พ.ศ.	๒๔๗๕	เป็นเจ้�อ�ว�สวัดบรมนิว�ส	กทม.
	 พ.ศ.	๒๔๘๕	�	๒๔๙๙	เป็นเจ้�อ�ว�สวัดพระศรีมห�ธ�ตุ	บ�งเขน	กทม.

รักคÓสัตย์ยิ่งกว่าชีวิต
	 เพื่อมุ่งหน้�ออกปฏิบัติกรรมฐ�นต�มคÓสัตย์ที่ตั้งไว้	 ท่�นจึงเดินท�งเข้�กรุงเทพÏ	 เพื่อห� 
โอก�สกร�บล�พระเถระผู้ใหญ่๑	 อ�จ�รย์ของท่�น	 แม้พระเถระผู้ให	ญ่ซึ่งเมตต�หวังอนุเคร�ะห์ให้ท่�น 
ศึกษ�ปริยัติต่ออีก	 ด้วยเห็นว่�ในสมัยนั้นพระภิกษุที่มีคว�มรู้ระดับมห�เปรีย	ญมีน้อยม�ก	 แต่ท่�นได้เคย 
พิจ�รณ�แล้วว่�
	 “...คว�มรู้ระดับมห�	 ๓	 ประโยคนี้ก็เพียงพอแล้วกับก�รจะออกปฏิบัติกรรมฐ�น	 วิช�คว�มรู้ 
ขน�ดเป็นมห�แล้วย่อมไม่จนตรอกจนมุมง่�ย	ๆ	...”
	 และอีกประก�รหนึ่ง	ท่�นยังคงระลึกถึงคว�มสัตย์ที่เคยตั้งต่อตนเองไว้ว่�
	 “�ฝ่�ยบ�ลีขอให้จบเพียงเปรียญ	 ๓	 ประโยคเท่�นั้น	 ส่วนนักธรรมแม้จะไม่จบชั้นก็ไม่ถือเป็น 
ปั	ญห��	แล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่�ยเดียว	จะไม่ยอมศึกษ�และสอบประโยคต่อไปเป็นอันข�ด�”
	 ด้วยเหตุนี้	 ท่�นจึงพย�ย�มคิดห�ท�งหลีกออกเพื่อปฏิบัติให้ได้	 เผอิ	ญในระยะนั้นพระเถระ 
อ�จ�รย์ของท่�นรับนิมนต์ไปต่�งจังหวัด	 ท่�นจึงถือโอก�สนั้นเข้�นมัสก�รกร�บล�สมเด็จพระมห�-	
วีรวงศ์	(ติสโส	อ้วน)๒	ซึ่งเป็นเจ้�อ�ว�สวัดบรมนิว�สในขณะนั้น	ท่�นก็ยินดีอนุ	ญ�ตให้ไปได้	เหตุก�รณ์ 
ในตอนนั้นท่�นเล่�ไว้ดังนี้
	 “�บุ	ญกรรมก็ช่วยด้วยนะ	ผู้ให	ญ่ท่�นไม่อย�กให้ออก	ท่�นห้�มไว้เลยเทียว...	ยังไม่ให้ออก...	ให้ 
เรียนจบได้เปรียญ	๖	ประโยคเสียก่อน	จึงค่อยออก
	 แต่เร�ยังไงก็ไม่อยู่	แต่จะห�ออกด้วยม�รย�ทอันดีง�มเท่�นั้นเอง	สบโอก�สเมื่อไรแล้วเร�จะออก	
พอดีท่�นไปต่�งจังหวัดละซิ	นั่นละโอก�สมันก็เหม�ะ	พอท่�นไปต่�งจังหวัดพั้บ	เร�ก็ปั๊บออกเลย�”

๕๔
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l เรียนปริยัติ	แอบปฏิบัติ
l ม�รรบกวนจิตใจ
l ยอมมอบก�ยถว�ยชีวิตต่อ	“ธรรม”
l “ของดี”	ห�ง่�ย	“น้Óใจ”	ห�ย�ก
l ข่�วอันเป็นมงคล
l ยอมมอบก�ยถว�ยชีวิตต่อครูอ�จ�รย์ผู้รู้จริง

l ปฏิบัติจิตตภ�วน�...	จึงจะฆ่�กิเลสได้
l สังเกต	พินิจพิจ�รณ�ด้วยเหตุผล
 ก่อนตัดสินใจ
l ฝันที่ต้องทÓให้จริง
l คติเตือนใจจ�กฝัน

l ติดสุขในสม�ธิ
l ไต่ถ�มผู้รู้เพื่อห�เหตุผล

l เพร�ะจ�กบ้�นไปน�น

l   แม้ประสบทุกข์เจียนต�ย	
แต่คว�มมุ่งมั่นไม่ถอย

l ผู้เชี่ยวช�	ญ...	ว�ระจิต	หูทิพย์	ต�ทิพย์
l นึก	“พุทโธ”	ในใจ	จะไม่	“จิตเสื่อม”
l  รักษ�ระเบียบวินัย	ข้อวัตรปฏิบัติต่�ง	ๆ	
อย่�งเคร่งครัด

l พูดคุยเกี่ยวข้องในสิ่งที่ชอบที่ควร
l ท่�นอ�จ�รย์มั่นล่วงรู้ว�ระจิต
l น้Óต�นักสู้
l ม�รกระซิบ
l หลงป่�
l เร่งคว�มเพียรเต็มกÓลัง
l รู้ชัดประจักษ์	“ต�ย”

l   ข้อคิดหล�ยแง่	หล�ยกระทง
l   ควรหนัก...	ต้องหนัก	ควรเบ�...	ต้องเบ�
l   กินอยู่ใช้สอยเรียบง่�ย	
แต่หรูหร�ด้วยคุณธรรม

l   ทุกข์เพร�ะหน�ว
l   อ�ห�รป่�
l   กินแบบนักโทษ
l   ยอดนักรบ
l   เร�ไม่ใช่...	พระเวสสันดรนะ	!!!
l   ถือ	“คว�มทุกข์”	เป็นครู	
เป็นหินลับสติปัญญ		�

l   ชนะคว�มกลัวด้วย	“พุทโธ”
l   เสือ	:	หมูป่�	ต่อสู้ดุเดือด

๔ แสวงหาครูบาอาจารย์ หน้�	๕๘

๖ สมาธิแน่นหนามั่นคง หน้�	๘๘

๕. อุตสาหะพากเพียร ½Öก½นจิต หน้�	๖๘

๓ ÍÍ¡»¯ิºÑติ¡รรÁ°า¹ (»¯ิºÑติ)

l เครื่องประกอบครบ
l บ้�หลงสังข�ร
l แบ่งพัก	แบ่งสู้
l มวยคลุกวงใน
l มองดูคน...	เนื้อหนังแดงโร่

l เหมือนว่�หมดก�มร�คะ
l ตื่นเง�ตัวเอง
l อัศจรรย์จิต
l หลักเกณฑ์อันใหญ	่หลวง
l ก�รพิจ�รณ�อริยสัจ

๗ ก้าวเดินทางปÑญญ  า หน้�	๙๑



l เป็นที่ไว้ใจของครูบ�อ�จ�รย์
l ช่วยดูแลหมู่คณะ
l บริห�รสิ่งของ
l ออกรับคว�มผิดพล�ดแทนหมู่เพื่อน
l 	ญ�ณหยั่งทร�บของท่�นอ�จ�รย์มั่น
l คุณย�ยชร�	ผู้มี	ญ�ณหยั่งรู้

l พล�ด...	เทศน์ครั้งสุดท้�ย
l คÓเตือนล่วงหน้�
l เทิดทูนท่�นอ�จ�รย์มั่นสุดหัวใจ
l เป็นต�ยไม่ว่�	ถ้�เพื่อพ่อแม่ครูอ�จ�รย์
l สลดสังเวช...	ผู้มีพระคุณสูงสุดจ�กไป

l หมู่เพื่อนแอบจดจ้อง
l น�งง�มจักรว�ล...	อวิชช�
l คว�มจÓเป็นของครูอ�จ�รย์

l พบปร�ชญ	์	กล�งป่�เข�
l ป่วยหนัก...	รักษ�ด้วยธรรมโอสถ
l ผีปอบส�ว

๘ ปรนนิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์ หน้�	๑๐๐

๙ สติปÑญญ  าอัตโนมัติ หน้�	๑๑๓
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๔
áสว§หาครÙบาอาจารย์

เรียนปริยัติ แอบปฏิบัติ
	 ช่วงที่ท่�นเรียนปริยัติอยู่นั้น	 เมื่อว่�งจ�กก�รเรียน	 ท่�นจะพย�ย�มหลบหลีกจ�กหมู่เพื่อน 
ที่เรียนหนังสือด้วยกัน	โดยแอบนั่งสม�ธิในกุฏิคนเดียว	หรือ	เดินจงกรม	ในช่วงเวล�ดึก	ๆ 	อยู่เสมอ	ด้วย 
เกรงผู้อื่นจะพบเห็นอันทÓให้ท่�นเกิดคว�มเก้อเขินในก�รปฏิบัติ	 ท่�นเคยเล่�แบบขบขันถึงเหตุผลที่ต้อง 
แอบหลบเพื่อนม�ภ�วน�	ดังนี้
	 “�เร�ภ�วน�อยู่ทุกวันนี่	 เรียนหนังสือเร�ไม่เคยละนะ	 ห�กไม่บอกใครให้รู้	 เพร�ะอยู่กับพวก 
ลิงด้วยกัน	 ถ้�ไปภ�วน�เดีëยวมันม�พูดแหย่กัน	 �âÎé ! ¨Ðä»ÊÇÃÃ¤ì¹Ô¾¾Ò¹à´ÕëÂÇ¹ÕéàªÕÂÇËÃ×Í ?�	นั่นน่ะ	 
พวกเดียวกันมันพูดกันได้นี่นะ	 จะว่�ไง	 ไม่ถือสีถือส�กัน	 �¹Õè ¨Ðä»ÊÇÃÃ¤ì¹Ô¾¾Ò¹¹Ð¹Õè ¾Ç¡àÃÒÍÂèÒä» 
¡Ç¹·èÒ¹¹Ð ·èÒ¹¡ÓÅÑ§àµÃÕÂÁ¨Ðä»ÊÇÃÃ¤ì¹Ô¾¾Ò¹�	ต้องมีแหย่กันอยู่อย่�งนั้น
	 เพร�ะฉะนั้นจึงไม่ให้รู้	 นั่งภ�วน�เฉยไม่ให้รู้นะ	 ปÔดประตู	 เร�ไม่ให้เห็น	 ถ้�ออกม�ก็เป็นลิง 
เหมือนเข�เสีย	 ถ้�เข้�ในห้องเป็นแบบนั้น	 กล�งคืนดึก	 ๆ	 ออกม�เดินจงกรม	 มันเป็นอยู่ในหัวใจนี่จะ 
ว่�ไง	 ห�กบอกใครไม่ได้	 อย่�งนี้ไม่บอกใครเลย	 เพื่อนฝูงอยู่ด้วยกันก็ไม่บอก	 เป็นลิงไปกับเข�เสีย 
อย่�งนั้น�”
	 ด้วยเหตุนี้เองก�รปฏิบัติจึงไม่ค่อยเต็มที่เท่�ใดนัก	 ท่�นเคยเล่�ถึงก�รภ�วน�ในช่วงที่เรียนหนังสือ 
อยู่	๗	ปÕเต็มว่�
	 “�เป็นเพียงสงบเล็ก	ๆ	น้อยๆ	ธรรมด�	ๆ	จิตสงบของมันอยู่ธรรมด��
	 �จะมีก็เพียง	 ๓	 หนเท่�นั้นเป็นอย่�งม�กที่จิตลงถึงขน�ดที่อัศจรรย์เต็มที่คือลงกึêกเต็มที่แล้ว 
อ�รมณ์อะไรข�ดหมดในเวล�นั้น	เหลือแต่รู้อันเดียว	ก�ยก็ห�ยเงียบเลย�”
	 ท่�นว่�มันน่�อัศจรรย์ม�ก	 และนี้เองเป็นเครื่องฝังจิตฝังใจของท่�นให้มีคว�มสืบต่อที่จะออก 
ปฏิบัติ	และกล้�ที่จะพูดเปÔดเผยให้หมู่เพื่อนได้ฟังถึงคว�มตั้งใจที่จะเรียนจบแค่เปรีย	ญ	๓	ประโยคเท่�นั้น

มารรบกวนจิตใจ
	 ครั้นเมื่อถึงคร�วออกปฏิบัติเต็มตัวท่�นจึงออกเดินท�งมุ่งหน้�สู่จังหวัดนครร�ชสีม�	 โดยพก 
หนังสือป�ฏิโมกข์เพียงเล่มเดียวติดย่�มไปเท่�นั้น	และเข้�จÓพรรษ�ที่วัดในอÓเภอจักร�ช	นับปÕบวชได้	๘	 
พรรษ�พอดี	ท่�นว่�พอเริ่มปฏิบัติอย่�งจริงจังขึ้น	กลับเหมือนมีม�รม�คอยก่อกวน	สิ่งที่ไม่เคยรู้สึกไม่เคย 
เป็นในสมัยเรียนหนังสือ	กลับปร�กฏขึ้นเป็นคว�มรุ่มร้อนฝังลึกอยู่ในใจ	ท่�นเล่�ถึงคว�มรู้สึกตอนนี้ว่�
	 “�แปลกจริง	 เวล�เร�เอ�จริงเอ�จัง	 ตั้งแต่อยู่เรียนหนังสือ	 จิตก็ไม่เห็นเป็น	 เวล�ออกปฏิบัติ 
ตอนจะเอ�จริงเอ�จัง	มันจะมีม�รหรือยังไงนะ	ได้ยินเสียงผู้หญ	ิงก็ไม่ได้นะ	ทÓไมเรื่องของร�คะมันแย็บ 
ทันที	ๆ	เลย	จนเร�งงเหมือนกัน
	 เอ้�	 เร�ก็ตั้งใจม�ปฏิบัติธรรมไม่เคยสนใจกับผู้หญ	ิงเลย	 ทÓไมเพียงได้ยินเสียงผู้หญ	ิงเท่�นั้น 
มันก็แย็บ	แต่มันแย็บอยู่ภ�ยในจิตต่�งห�กนะ	มันแย็บ	ๆ 	ๆ 	ของมัน	เอ๊ะ	ชอบกลว่ะ	ทÓไมมันเป็นอย่�งนี้�”

๕๘



	 ท่�นก็ตั้งใจอย่�งเต็มที่ที่จะไปห�ภ�วน�อยู่ในป่�เพื่อฆ่�กิเลส	 แต่กลับโดนเข้�แต่เรื่องทุกข์ร้อน 
จ�กอ�รมณ์ที่คอยกวนจิตใจ	สงคร�มก�รต่อสู้ในระยะนั้นท่�นเล่�ว่�
	 “�ไปห�ภ�วน�อยู่ในป่�	ทั้ง	ๆ	ที่จะฆ่�มันอยู่นี่น่ะ	มันเห็นส�ว	มันก็ยังขยับอยู่นะ	โถ	ยังงี้ซิ	
มันเป็นของมันนี้นะ	ตัวนี้มันไม่ให้ภ�วน�กับเร�นี่นะ	มันจะห�แต่เรื่องของมันอยู่นั่นล่ะ
	 หือ	ไปภ�วน�อยู่ในป่�	เร�ก็บอกตรง	ๆ	อยู่นี่นะ	พอไปเห็นส�วสวย	ๆ	สวยในหัวใจมันเองนะ	 
เข�จะสวยไม่สวยก็ต�ม	 มันห�ว่�สวย	 ส�วคนนี้สวยว่ะ	 แต่มันสÓคั	ญที่เร�ปฏิบัติอยู่แล้วนะ	 มันขยับ 
ม�นั้น	ตีกันพัวะเลยเชียว
	 ไม่ได้นี่	ทีนี้ภ�วน�ไม่ได้แล้วซิ	มันจะเป็นเหตุแล้ว	หนีเลย	หนีเลยนะ	แต่ส่วนม�กชนะ	เพร�ะ 
มันตั้งท่�จะฆ่�กันอยู่แล้ว	แล้วมันยังม�ตั้งหมัดตั้งมวยต่อหน้�ต่อต�นี่	มันจะไม่ให้โมโหได้ไง...
	 นี่เรื่องกิเลส	มันมีม�กน้อยเพียงไรมันจะแสดงอยู่ภ�ยในใจ	มันเป็นข้�ศึกของใจ	มันเป็นอย่�งนี้	
เป็นตลอดม�	เก่ง...	มีม�กมีน้อย	มันจะเป็นของมันอยู่ในจิตนะ...	เพร�ะเร�จะฆ่�มันอยู่กับจิต�”
	 เกี่ยวกับเรื่องนี้	 ต่อม�ท่�นได้พิจ�รณ�ย้อนหลังเทียบกับสมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่	 กิเลสร�คะ 
ตัณห�ก็ไม่เห็นเป็นพิษเป็นภัยอะไรม�กม�ย	 คงสงบตัวอยู่เงียบ	 ๆ	 ครั้นพอออกปฏิบัติตั้งใจจะฆ่�กิเลส 
โดยตรงกลับดูเหมือนว่�มันกÓเริบเสิบส�นม�กยิ่งขึ้น	ท่�นอธิบ�ยเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ว่�
	 “...เวล�ม�พิจ�รณ�ทีหลังไม่ใช่อะไรนะ	 คือ	 เร�มีสติสตังบ้�ง	 เวล�แย็บออกไปมันเลยรู้	 รู้ได้ 
ง่�ย...	ไม่ใช่เร�เป็นอย่�งนั้น	มันกลับกÓเริบขึ้นม�ก็ไม่ใช่	เวล�ผ่�นไปถึงได้รู้
	 อëอ	 แต่ก่อนจิตของเร�มันมืดมันดÓมันไม่รู้เรื่องรู้ร�วเหมือนหลังหมีนี่	 แล้วมันจะไปทร�บอะไร 
สีข�วสีด่�งสีอะไร	มันเป็นหลังหมีเสียหมด
	 ทีนี้พอเร�ผ่�นไปแล้ว	ค่อย	ๆ	รู้เวล�จิตละเอียดเข้�
มันรู้ได้เร็ว		เป็นเหมือนกับว่�มันแสดงกิเลสขึ้นอย่�งรวดเร็ว 
แย็บเท่�นั้นละ	พอให้รู้	ไม่เลยจ�กนั้น	จึงได้เร่งกันใหญ	่...”

ยอมมอบกายถวายชีวิตต่อ “ธรรม”
	 ที่อÓเภอจักร�ชแห่งนี้	 ท่�นได้พย�ย�มเร่งทÓคว�มเพียรทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ม�ถึงทีแรกจนตลอด 
พรรษ�	 โดยไม่ยอมทÓง�นอะไรทั้งนั้นนอกจ�กง�นสม�ธิภ�วน�เดินจงกรมอย่�งเดียว	 เพร�ะได้ตั้งใจ 
แล้วว่�
 ��¤ÃÒÇ¹Õé¨ÐàÍÒãËéàµçÁàÁç´àµçÁË¹èÇÂàµçÁàËµØàµçÁ¼Å àÍÒà»ç¹àÍÒµÒÂà¢éÒÇèÒàÅÂ ÍÂèÒ§Í×è¹äÁèËÇÑ§ 
·Ñé§ËÁ´ ËÇÑ§¤ÇÒÁ¾é¹·Ø¡¢ìÍÂèÒ§à´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹ ¨ÐãËé¾é¹·Ø¡¢ìã¹ªÒµÔ¹Õéá¹è¹Í¹
 ¢Íáµè·èÒ¹¼ÙéË¹Öè§¼Ùéã´ä´éªÕéá¨§ãËéàÃÒ·ÃÒºàÃ×èÍ§ÁÃÃ¤¼Å¹Ô¾¾Ò¹ÇèÒÁÕÍÂÙè¨ÃÔ§à·èÒ¹Ñé¹ àÃÒ¨ÐÂÍÁ 
ÁÍº¡ÒÂ¶ÇÒÂªÕÇÔµµèÍ·èÒ¹¼Ùé¹Ñé¹ áÅÐÁÍº¡ÒÂ¶ÇÒÂªÕÇÔµµèÍÍÃÃ¶µèÍ¸ÃÃÁ ´éÇÂ¢éÍ»¯ÔºÑµÔÍÂèÒ§äÁèãËéÍÐäÃ
àËÅ×ÍËÅÍàÅÂ
 µÒÂ¡çµÒÂä»¡Ñº¢éÍ»¯ÔºÑµÔ äÁèä´éµÒÂ´éÇÂ¤ÇÒÁ¶ÍÂ 
ËÅÑ§ ¨Ôµ»Ñ¡Å§àËÁ×Í¹ËÔ¹ËÑ¡��
	 เหตุนี้เอง	 หลังจ�กนั้นไม่น�น	 ท่�นว่�จิตก็ได้รับ 
คว�มสงบ	 ปร�กฏว่�ได้ผลดีตลอดพรรษ�	 อย่�งไรก็ต�ม 
ด้วยคว�มเมตต�สงส�รของพระเถระผู้ใหญ	่๑	 อย�กให้ท่�น 
กลับกรุงเทพÏ	เพื่อเรียนต่อในชั้นสูงขึ้นอีก

๑	ต่อม�คือ	สมเด็จพระมห�วีรวงศ์	(พิมพ์	ธัมมธโร)

������������������

������������������
����������������
	���������������

���������������������������������������
�� ������������������������
��������

���
��������������������������
���������������������������

��������������������������
��
�����������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������
����������

�������������������������������
����
�������������������������������
�����������������
	�����������������
����
������������������������������������
����������������
�������
�������������

�������������

������������������������������
	������������
�������������������������������������
�� ����� �����������
�	�����������
�����������������
��������� ���������
����������������������� �����
��� ���
��������������������������
	����������
�������������������������������������
��������������������������
�������������
�����������
���	�����
����������������
������������������������������������������

���
�����������������������
���� �����������������������������������
��

�������
	���������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
�������������������

����� �������������
	������������
�������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������
����� �����������������
������������

������������������������������
��
�����������
�������������������������
��������� ��������������������������
��������� �������������������������
�����������

���
�������������
������������
������������������������������������������
�����������������������
��������������������
������������������������������������
����������������������

����
�����������
�����������
������������������
�����������������
�������������� �������������������
������������ ��������������� ������
�����������
	�����������������������������
������������� ���

��

��µÒÂ¡çµÒÂä»¡Ñº¢éÍ»¯ÔºÑµÔ

äÁèä´éµÒÂ´éÇÂ¤ÇÒÁ¶ÍÂËÅÑ§

...¨Ôµ»Ñ¡Å§àËÁ×Í¹ËÔ¹ËÑ¡...�

๕๙ ๔ แสวงหาครูบาอาจารย์



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 ทีแรกพระเถระท่�นก็ฝ�กผ้�ห่มผืนใหญ	่พร้อมแนบ 
จดหม�ยม�ถึงโคร�ช	ข้อคว�มในจดหม�ยมีเพียง	๒	-	๓ 
ประโยค	มีใจคว�มว่�
 �ãËéÁËÒºÑÇ¡ÅÑº¡ÃØ§à·¾â´Â´èÇ¹ ãËé¡ÅÑº¡ÃØ§à·¾ 
â´Â´èÇ¹�
	 ท่�นรู้สึกซ�บซึ้งในคว�มเมตต�ของพระเถระที่มีต่อ 
ท่�นเป็นอย่�งสูง	แต่เพร�ะได้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วจึงมิได้ตอบ 
จดหม�ยกลับไปแต่อย่�งใด
 แม้กระนั้นก็ต�ม	 พระเถระท่�นยังอุตส่�ห์เขียน 
จดหม�ย	 ต�มม�สั่งให้ไปพบที่สถ�นีรถไฟอีก	 ท่�นเล่�ถึง 
เหตุก�รณ์ตอนนั้นว่�
 “�ทีนี้พอออกพรรษ�แล้ว	 ท่�นก็ม�	 ท่�นเขียน 
จดหม�ยม�บอก	วันนั้น	ๆ	เร�จะผ่�นไปโคร�ช	บอกขบวนรถ	 
มันก็มีขบวนเดียว	 ออกตอนเช้�ถึงอุบล	 ให้เร�ไปรอดักอยู่ 
สถ�นี	ท่�นจะเอ�กลับกรุงเทพ	ให้เร�ไปรออยู่สถ�นีพอไปถึงก็ว่�
 �ÁËÒºÑÇµéÍ§¡ÅÑº¡ÃØ§à·¾ æ�	จี้เลยนะ	มีแต่	�µéÍ§¡ÅÑº¡ÃØ§à·¾ æ�	รถไฟมันจอดน�ทีเดียวนี่นะ	
รถไฟก็ช่วยเร�ด้วย	ๆ	พูดกันยังไม่สักกี่คÓ
 �ÁËÒºÑÇµéÍ§¡ÅÑº¡ÃØ§à·¾ æ â´Â´èÇ¹¹Ð... µéÍ§¡ÅÑº¡ÃØ§à·¾�
	 สักเดีëยวรถก็เคลื่อน	เร�ก็โดดลงรถไฟไป	รอดตัว	แปลกอยู่นะ	อะไร	ๆ	ก็ดี	รู้สึกว่�มันพร้อม	ๆ	
นะ	อุปสรรคไม่ค่อยมี	ว่�จะออกท�งนี้นะรู้สึกว่�คล่องตัว	ๆ
	 อย่�งผู้ใหญ	่ท่�นห้�มอย่�งเข้มงวดกวดขันอย่�งนี้ก็เหมือนกัน	รอดไปได้	แม้แต่ขึ้นไปสถ�นีรถไฟ	 
รถไฟยังช่วย	 สักเดีëยวรถไฟเคลื่อนที่ปÖ๋งปั๋ง	 ก็โดดลงรถไฟได้เท่�นั้น	 ท่�นก็ไม่ทร�บจะว่�ยังไง	 ไม่ได้รับ 
คÓตอบจ�กเร�เลย	ต�มขู่อยู่เรื่อยนะ
	 ท่�นสงส�ร	ท่�นเมตต�ม�กนะกับเร�	มอบให้เร�หมดแหละในคณะนั้น	ๆ 	(ภ�ยในวัดบรมนิว�ส)	 
เป็นคณะให	ญ่	 เพร�ะท่�นเป็นเจ้�คุณนี่	 ให้เร�เป็นผู้ดูแลคณะ	 เพร�ะฉะนั้นท่�นถึงได้เข้มงวดกวดขัน 
ในก�รไปก�รม�ของเร�	ท่�นไม่ให้ไปไหน	เหมือนว่�ผูกมัดในตัว	
 เร�เค�รพผู้ใหญ	่เร�ก็เค�รพ	แต่เร�เค�รพ 
คว�มสัตย์นี้สุดหัวใจเร�ยิ่งกว่�ผู้ใหญ	่	 เร�จึงห�ท�ง 
ออกจนได้�”

“ของดี” หาง่าย “น้Óใจ” หายาก
	 ระยะที่ท่�นพักอยู่ที่โคร�ชนี้	 วันหนึ่งเป็นวัน 
ที่ฝนตกฟ้�คะนอง	ท่�นจึงต้องหลบฝนอยู่ที่กุฏิ	ส�ยฝน 
ที่ตกจ�กท้องฟ้�ทÓให้ท่�นหวนระลึกถึงร่มคันหนึ่ง 
ซึ่งเคยได้ม�จ�กจังหวัดเชียงใหม่	เป็นร่มที่มีร�ค�แพงและสวยง�มม�ก
	 ขณะที่ท่�นกÓลังพินิจชมร่มอยู่นั้น	มีช�วศรีสะเกษสองส�มีภรรย�แต่ไปทÓง�นอยู่ท�งภ�คกล�ง 
ได้เดินโซซัดโซเซด้วยพิษไข้	 เข้�ม�ห�ท่�นหวังจะขอย�แก้ไข้	 เพร�ะเงินติดกระเปë�แม้สต�งค์หนึ่งก็ไม่มี 
เลย	เหตุก�รณ์ตอนนี้ท่�นเล่�ว่�
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	 “�เร�ได้ร่มเชียงใหม่ม�คันหนึ่ง	โอ๊ย	สวยง�มม�กนะ	ร่มคันนั้นแต่ก่อนมัน	ถ้�ร�ค�ถึงสิบสลึง	 
ส�มบ�ทเรียกว่�	 แพงที่สุด	 ร่มเชียงใหม่ทÓนี้เป็นร่มที่ดีที่สุด	 ได้ร่มม�คันหนึ่ง	 เร�ก็เอ�ม�ชมของเร�	
ถ้�ภ�ษ�อีส�นเรียกว่�	ม�แยงเบิ่ง	มันสวย	พอดีสองส�มีภรรย�ม�	ผัวไข้สั่นงอก	ๆ 	แงก	ๆ 	ม�	ไม่มีร่มกั้น
	 ม�ขอย�	ย�ก็ไม่มี	สั่นงอก	ๆ	แงก	ๆ	อยู่งั้นแหละ	พอดีเร�ก็มีร่มคันหนึ่ง �¨Ðä»·Ò§äË¹ÅÐ¹Õè 
·Ñé§ä»·Ñé§ÊÑè¹ÍÂÙè¹Õé ·Ñé§½¹¡çµ¡¿éÒ¡çÅ§ÍÂÙè¹Õé ¨Ðä»ä´éÂÑ§ä§�
 �âÍêÂ ¡çä»ÂÑ§§Ñé¹áËÅÐ... ¨Ð¡ÅÑººéÒ¹ÈÃÕÊÐà¡É� àÃÒ 
ก็เลยว่�
 �àÍÒ«ÐÃèÁ¤Ñ¹¹Õé ÊÇÂ§ÒÁÁÒ¡ á¹è¹Ë¹ÒÁÑè¹¤§ÁÒ¡ 
àÃÒãËé� เข�ไม่กล้�รับเพร�ะเห็นว่�มันเป็นของดีก็เลยว่�
 �âÍêÂ áÅéÇญ Ò¤Ù (¤ÓàÃÕÂ¡¾ÃÐ·Ò§ÍÕÊÒ¹) ̈ ÐãªéäË¹ÅÐ�
 àÃÒÇèÒ �ãªéÍÑ¹äË¹¡çªèÒ§à¶ÍÐ àÃÒÁÕÃèÁãËญ èÍÂÙè¹Õé ÃèÁÁÕ 
ÍÂÙè¹Õè ¡ç ¡Ø¯Ô ÂÑ§ä§ ¹ÕèáËÅÐÃèÁãËญ è¢Í§àÃÒ àÍÒÃèÁ¹éÍÂä»à¶ÍÐ� 
จ�กนั้นแกให้พรด้วยนะ
	 (แกพูดว่�)	 âÍêÂ àÍÒ¢Í§´Ôº¢Í§´ÕãËé ¢ÍãËé·èÒ¹ 
¨§à¨ÃÔ ญÃØè§àÃ×Í§ã¹¸ÃÃÁà´éÍ ! µÑé§áµèà¡Ô´ÁÒ¡çÂÑ§äÁèà¤ÂÁÕ¡Ñºà¢Ò 
ÊÑ¡·Õ��
	 ที่แกพูดเช่นนี้เพร�ะร่มคันนี้ยังเป็นของใหม่อยู่	 ท่�น 
เองก็ยังไม่เคยได้ใช้สักครั้งเลย	 เมื่อได้ร่มไปแล้วทั้งคู่จึงต่�งด ู
แล้วดูเล่�	พลิกท�งนั้น	หันท�งนี้อย่�งชื่นชมในคว�มง�มและ 
ด้วยคว�มดีใจจนลืมทุกข์จ�กพิษไข้ไปได้ชั่วขณะเพร�ะไม่เคย
มีของดี	ๆ	เช่นนี้ม�ก่อนเลย
 เมตต�จิตของท่�นที่มีแต่ให้ของดี	ๆ	แก่ผู้อื่นเช่นนี้
เป็นสิ่งที่มีอยู่ประจÓนิสัยของท่�นม�แต่เดิม	และตลอดม�

ข่าวอันเป็นมงคล
	 ท่�นออกเดินท�งจ�กจังหวัดนครร�ชสีม�	มุ่งหน้�ไป
จังหวัดอุดรธ�นี		ตั้งใจว่�จะไปจÓพรรษ�กับท่�นอ�จ�รย์มั่นที่
วัดป่�โนนนิเวศน์	อุดรธ�นี		แต่ก็ไม่ทันท่�น		เพร�ะท่�นรับ
นิมนต์ไปจังหวัดสกลนครเสียก่อน			ท่�นจึงเลยไปพักอยู่ที่วัด
ทุ่งสว่�ง	จังหวัดหนองค�ย	ท่�นเล่�ถึงเหตุก�รณ์ในตอนนั้นว่�
 “�ไปพักรอที่วัดทุ่งสว่�งเพื่อจะไปห�ท่�นอ�จ�รย์มั่น	 ตอนนั้นยังไม่ได้มีกÓหนดแต่จะต้องไป 
แน่	ๆ	ก็พอดีมีพระองค์หนึ่งชื่อ	พระศรีนวล	เพิ่งม�จ�กวัดบ้�นโคกน�มน	แล้วเผอิ	ญเข้�ไปพักด้วยกันที่
วัดทุ่งสว่�ง�
	 เร�ถ�มท่�นว่�	�ÁÒ¨Ò¡äË¹ ?� �ÁÒ¨Ò¡¨Ò¡ºéÒ¹¹ÒÁ¹ ¨Ò¡·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìÁÑè¹� 
 �Ë×Í ? Ë×Í ?�	ขึ้นทันทีเลยนะ	เพร�ะพอได้ยินชื่อว่�	ท่านอาจารย์มั่น	รู้สึกตื่นเต้นดีใจ	จึงถ�ม 
ย้Óเข้�ไปอีก	ท่�นจึงว่�
 �ÁÒ¨Ò¡·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìÁÑè¹�
 �àÇÅÒ¹Õé·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìÁÑè¹¾Ñ¡ÍÂÙèäË¹ ?�
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��ÍÒ¨ÒÃÂìÍ§¤ì¹ÕéÅÐ

¨Ðà»ç¹ÍÒ¨ÒÃÂì¢Í§àÃÒ

µéÍ§ãËéàÃÒä»àËç¹àÍ§

·èÒ¹¨Ð´ØáººäË¹ áººäË¹ æ...

¨Ð´Ø¨Ð´èÒ¢ÑºäÅèäÊÊè§

â´ÂËÒàËµØ¼ÅäÁèä´é¹Õé

à»ç¹ä»äÁèä´é...�

๖๑ ๔ แสวงหาครูบาอาจารย์



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 �¾Ñ¡ÍÂÙèºéÒ¹¹ÒÁ¹�
 �áÅéÇÁÕ¾ÃÐà³Ã¾Ñ¡ÍÂÙè¡Ñº·èÒ¹ÁÒ¡¹éÍÂà¾ÕÂ§äÃ ?�
 �ø - ù Í§¤ì ·èÒ¹äÁèÃÑº¾ÃÐÁÒ¡ ÍÂèÒ§ÁÒ¡¢¹Ò´¹Ñé¹à·èÒ¹Ñé¹áËÅÐ�
 �ä´é·ÃÒºÇèÒ·èÒ¹´Øà¡è§ãªèäËÁ ?�
 �âË äÁèµéÍ§ºÍ¡ ¾ÍäÅè äÅèË¹ÕàÅÂ� ¾ÃÐÍ§¤ì¹Ñé¹ÇèÒ§Ñé¹àÅÂ¹Ð��
	 พอท่�นได้ยินดังนี้แทนที่จะคิดเป็นผลลบกับท่�นอ�จ�รย์มั่นกลับรู้สึกถึงจิตถึงใจกับคว�มเด็ด 
ของท่�นอ�จ�รย์มั่น	และแอบคิดอยู่แต่ผู้เดียวในใจว่�
 ��ÍÒ¨ÒÃÂìÍ§¤ì¹ÕéÅÐ ̈ Ðà»ç¹ÍÒ¨ÒÃÂì¢Í§àÃÒ µéÍ§ãËéàÃÒä»àËç¹àÍ§ ·èÒ¹¨Ð´ØáººäË¹ áººäË¹ æ  
¤ÃÙºÒÍÒ¨ÒÃÂìª×èÍàÊÕÂ§â´è§´Ñ§·ÑèÇ»ÃÐà·Èä·ÂÁÒ¹Ò¹¢¹Ò´¹Õé¨Ð´Ø¨Ð´èÒ¢ÑºäÅèäÊÊè§â´ÂËÒàËµØ¼ÅäÁèä´é¹Õé 
à»ç¹ä»äÁèä´é��
	 ท่�นพักอยู่ที ่วัดทุ่งสว่�งประม�ณกว่�	๓	เดือน	จ�กนั้นพอถึงเดือนพฤษภ�คม	พ.ศ.	๒๔๘๕	
(เป็นพรรษ�ที่	๙	ของท่�น)	ท่�นก็ออกเดินท�งจ�กหนองค�ยไปจังหวัดสกลนครเพื่อมุ่งสู่ท่�นอ�จ�รย์มั่น

ยอมมอบกายถวายชีวิตต่อครูอาจารย์ผู้รู้จริง
	 จ�กจังหวัดสกลนคร	 ท่�นก็เดินท�งต่อไป 
จนถึงวัดที ่ท่�นอ�จ�รย์มั ่นพักอยู ่ในระยะนั้นคือที ่
บ้�นโคก	ตÓบลตองโขบ	อÓเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	 
เหตุก�รณ์ในระยะนี้ท่�นเล่�ว่�
	 “�ไปถ�มช�วบ้�นเข�	 เพร�ะท�งเข้�ไปวัด 
ของท่�นอ�จ�รย์มั่นเป็นท�งด่�นนะ	มันไม่ได้เป็นท�ง 
ล้อท�งเกวียนอะไร	 ท�งเป็นด่�นพอคนเดินไปพ้นตัว 
ไปเท่�นั้นแหละ	ช�วบ้�นเข�บอก...	เข�บอกให้ม�นี่
 �¹Õè ·Ò§¹Õéä»ÇÑ´ ãËé¨Ñº·Ò§ÊÒÂ¹Õé¹Ð... ¹ÕèáËÅÐµé¹·Ò§ ãËéà´Ô¹ä»µÒÁ·Ò§¹ÕéÅÐ ÍÂèÒ»ÅÕ¡·Ò§¹Õé 
áÅÐ¨Ðà¢éÒ¶Ö§ÇÑ´�
	 พอเข�บอกอย่�งนี้แล้วเร�ก็ไป	ไปทั้งมืด	ๆ 	ไปพอซุ่มซ่�ม	ๆ 	เข้�ไปในวัด	จ�กนั้นก็ดูนั้นดูนี้มืด	ๆ 	 
จนไปเห็นศ�ล�หลังหนึ่ง	ทÓให้สงสัยนะ	
 �àÍê¹Õè ¶éÒà»ç¹ÈÒÅÒÁÑ¹¡ç´ÙÇèÒàÅç¡ä»ÊÑ¡Ë¹èÍÂ� หม�ยถึงศ�ล�กรรมฐ�นนะ...
 �¶éÒÇèÒà»ç¹¡Ø¯Ô ¡ç¨ÐãËญ èä»� กÓลังดูอยู่อย่�งนั้นแล้วก็เดินเซ่อซ่�	ๆ	เข้�ไป	ท่�นอ�จ�รย์มั่นกÓลัง 
เดินจงกรมอยู่นี่น�	มันก็ไม่เห็น	เอ้อ	ท่�นเดินจงกรมอยู่ข้�งศ�ล�	ท่�นกั้นห้องศ�ล�พักอยู่นั่น	พักจÓวัด 
อยู่ที่ห้องศ�ล�เล็ก	ๆ	นั่นนะ
	 เร�ก็เดินซุ่มซ่�ม	ๆ	มองนั้นมองนี้ไปก็เร�ไม่เห็นนี่	มันกล�งคืนแล้ว	ท่�นก็ยืนอยู่ใกล้	ๆ	นี้�”
	 ท่�นเดินไปจนพบท่�นอ�จ�รย์มั่นบนท�งจงกรม	ท่�นอ�จ�รย์มั่นจึงถ�มขึ้นว่�	
	 “ใครม�นี่	?”	ท่�นกร�บเรียนว่�
 �¡ÃÐ¼Á¤ÃÑº�
	 ด้วยคÓตอบนั้นของท่�น	ทÓให้ท่�นอ�จ�รย์มั่นกล่�วขึ้นอย่�งดุ	ๆ	พร้อมกับใส่ปั	ญห�ให้ได้คิดใน 
ทันทีนั้นว่�
 �...ÍÑ¹¼Á æ ¹Õé µÑé§áµè¤¹ËÑÇÅéÒ¹ÁÑ¹¡çÁÕ¼ÁäÍéµÃ§·ÕèÁÑ¹äÁèÅéÒ¹...�
	 ถึงตรงนี้ท่�นรู้สึกเสียวแปล๊บในหัวใจ	 เพร�ะเข้�ใจทันทีว่�	 ไม่เกิดประโยชน์อันใดด้วยก�รตอบ 
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เช่นนี้เลย	 ขณะเดียวกันทั้ง	 ๆ	 ที่กลัวเกรงท่�นอ�จ�รย์มั่นม�ก	 แต่ก็รู้สึกถึงใจอย่�งที่สุดกับคÓดุชนิดห� 
ที่ค้�นไม่ได้เลย	 ท่�นยอมรับทันทีในไหวพริบปฏิภ�ณของท่�นอ�จ�รย์มั่น	 ดังนั้นถึงแม้จะกลัวท่�นเพียงใดก็ 
ต�ม	แต่กลับรู้สึกดีใจอยู่ลึก	ๆ	ว่�	
 ��¹ÕèáËÅÐÍÒ¨ÒÃÂì¢Í§àÃÒ��
 จ�กนั้นท่�นก็เลยรีบกร�บเรียนใหม่ทันทีว่�	�¡ÃÐ¼Áª×èÍ ¾ÃÐÁËÒºÑÇ�
 �àÍÍ ! ¡çÇèÒÍÂèÒ§§Ñé¹«ÕèÁÑ¹¶Ö§¨ÐÃÙéàÃ×èÍ§¡Ñ¹ ÍÑ¹¹ÕéÇèÒ ¼Á ¼Á ã¤ÃÁÑ¹¡çÁÕ ¼Á àµçÁËÑÇ·Ø¡¤¹... ä»... 
ä»¾Ñ¡¢éÒ§ÈÒÅÒ¹Ð”
	 จ�กนั้นท่�นอ�จ�รย์มั่นก็ออกจ�กท�งจงกรมขึ้นไปบนศ�ล�	 ภ�ยในศ�ล�จะกั้นเป็นห้องใช้เป็น 
ที่พักสÓหรับท่�นอ�จ�รย์มั่น	 เมื่อขึ้นบนศ�ล�แล้ว	 ท่�นอ�จ�รย์มั่นเตรียมจะจุดตะเกียงหรือโปêะเล็ก	 ๆ	 
ก็พอดีมีพระขึ้นไปจุดให้ท่�น	 เมื่อท่�นอ�จ�รย์มั่นนั่งลงแล้ว	 ท่�นจึงถือโอก�สเข้�กร�บเรียนถว�ยตัว 
เป็นลูกศิษย์และเรียนให้ท่�นทร�บถึงที่ม�ที่ไปพอให้ท่�นได้รู้จัก	ในตอนนั้นท่�นอ�จ�รย์มั่นยังคงฟังอยู่นิ่ง	ๆ
 ด้วยคว�มมุ่งมั่นอย�กจะม�ศึกษ�อยู่กับท่�นเต็มเปÕ่ยมม�น�นหล�ยปÕแล้ว	 ประกอบกับรู้สึก 
ประทับใจในสติปั		ญญ�ฉับไวของท่�นอ�จ�รย์มั่น	 คว�มที่กลัวว่�จะไม่ได้อยู่ด้วยทÓให้ท่�นเกิดคว�มวิตก 
กังวล	และครุ่นคิดอยู่ในใจว่�
 �äÁèÍÂÒ¡ä´éÂÔ¹àÅÂ¤Ó·ÕèÇèÒ·Õè¹ÕèàµçÁáÅéÇ ÃÑºäÁèä´éáÅéÇ ¡ÅÑÇÇèÒËÑÇÍ¡¨Ðáµ¡��
	 สักครู่หนึ่งท่�นอ�จ�รย์มั่นก็พูดขึ้นว่�
 �¹Õè¾Í´Õ¹Ð¹Õè àÁ×èÍÇÒ¹¹Õé·èÒ¹à¹µÃä»¨Ò¡¹Õé áÅéÇÇÑ¹¹Õé·èÒ¹ÁËÒ¡çÁÒ äÁèàªè¹¹Ñé¹¡çäÁèä´éÍÂÙè ¡Ø¯Ô 
äÁèÇèÒ§�
	 คÓพูดของท่�นอ�จ�รย์มั่นครั้งนั้นทั้ง	 ๆ	 ที่ก็เมตต�รับท่�นไว้	 แต่อย่�งไรก็ต�มท่�นเองก็ยังอด 
ไม่ได้ที่จะรู้สึกใจห�ยใจคว่Óเป็นอย่�งยิ่ง	 เพร�ะกลัวว่�จะไม่มีโอก�สได้อยู่ศึกษ�ด้วย	 คÓกล่�วของท่�น 
อ�จ�รย์มั่นครั้งนั้นจึงทÓให้ท่�นไม่ส�ม�รถจะลืมได้	แม้จนทุกวันนี้

ปฏิบัติจิตตภาวนา� จึงจะ¦่ากิเลสได้
	 ถึงแม้ท่�นจะเคยปฏิบัติด้�นจิตตภ�วน�ม�บ้�ง	และก็มีโอก�สศึกษ�ค้นคว้�ด้�นปริยัติถึง	๗	ปÕ 
ก็ต�ม	 แต่สิ่งนี้ก็ยังไม่ทÓให้คว�มสงสัยของท่�นในเรื่องมรรคผลนิพพ�นหมดไป	 ยังคงเก็บคว�มสงสัย 
อยู่ในใจตลอดม�	 และก็ดูเหมือนกับท่�นอ�จ�รย์มั่นจะล่วงรู้ถึงว�ระจิตของท่�น	 จึงพูดจี้เอ�ตรง	 ๆ	 ใน 
คืนแรกนี้เลยว่�
 ��·èÒ¹ÁÒËÒÁÃÃ¤¼Å¹Ô¾¾Ò¹ ÁÃÃ¤¼Å¹Ô¾¾Ò¹ÍÂÙè·ÕèäË¹ ? ´Ô¹à»ç¹´Ô¹ ¹éÓà»ç¹¹éÓ ÅÁà»ç¹ÅÁ 
ä¿à»ç¹ä¿ ¿éÒÍÒ¡ÒÈà»ç¹¿éÒÍÒ¡ÒÈ áÃè¸ÒµØµèÒ§ æ à»ç¹¢Í§à¢ÒàÍ§ à¢ÒäÁèä´éà»ç¹ÁÃÃ¤¼Å¹Ô¾¾Ò¹ 
à¢ÒäÁèä´éà»ç¹¡ÔàÅÊ
 ¡ÔàÅÊ¨ÃÔ§ æ ÁÃÃ¤¼Å¹Ô¾¾Ò¹¨ÃÔ§ æ ÍÂÙè·ÕèËÑÇã¨ ¢ÍãËé·èÒ¹¡ÓË¹´¨Ôµ¨èÍ´éÇÂÊµÔ·ÕèËÑÇã¨ ·èÒ¹¨ÐàËç¹ 
¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ¢Í§·Ñé§¸ÃÃÁ¢Í§·Ñé§¡ÔàÅÊÍÂÙèÀÒÂã¹ã¨ áÅéÇ¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹ ·èÒ¹¨ÐàËç¹ÁÃÃ¤¼Å¹Ô¾¾Ò¹ 
ä»â´ÂÅÓ´ÑºÅÓ´Ò��
	 เทศน�ดังกล่�วนี้	 ทÓให้ท่�นมีคว�มมั่นใจในเรื่องมรรคผลนิพพ�น	 และเชื่อมั่นในคว�มรู้คว�ม 
เห็นของท่�นอ�จ�รย์มั่นที่พูดไขข้อข้องใจได้ตรงจุดแห่งคว�มสงสัย	 จ�กนั้นท่�นอ�จ�รย์มั่นมีเมตต� 
ชี้แนะบทธรรมในภ�คปฏิบัติให้	 ด้วยทร�บว่�ท่�นมีคว�มรู้ในภ�คปริยัติเต็มภูมิมห�เปรียญ	และนักธรรม 
เอก	 และมีคว�มสนใจใคร่ต่อก�รประพฤติปฏิบัติ	 บทธรรมบทนี้แม้จนบัดนี้ยังคงฝังลึกอยู่ภ�ยในใจของ 
ท่�นตลอดม�	ดังนี้
 “�ท่�นมห�ก็นับว่�เรียนม�พอสมควรจนปร�กฏน�มเป็นมห�	 ผมจะพูดธรรมให้ฟังเพื่อเป็น 
ข้อคิด	 แต่อย่�เข้�ใจว่�ผมประม�ทธรรมของพระพุทธเจ้�นะ	 เวล�นี้ธรรมที่ท่�นเรียนม�ได้ม�กได้น้อย 
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ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ยังไม่อÓนวยประโยชน์ให้ท่�นสมภูมิที่เป็นเปรีย	ญ	 นอกจ�กจะเป็น 
อุปสรรคต่อก�รภ�วน�ของท่�นในเวล�นี้เท่�นั้น	 เพร�ะท่�นจะ 
อดเป็นกังวลและนÓธรรมที่เรียนม�นั้นเข้�ม�เทียบเคียงไม่ได้ 
ในขณะที่ทÓใจให้สงบ
	 ดังนั ้นเพื ่อคว�มสะดวกในเวล�จะทÓคว�มสงบให ้
แก่ใจ	ขอให้ท่�นที่จะทÓใจให้สงบ	ยกบูช�ไว้ก่อนในบรรด�ธรรม 
ที่ท่�นได้เรียนม�	 ต่อเมื่อถึงก�ลที่ธรรมซึ่งท่�นเรียนม�จะเข้�ม� 
ช่วยสนับสนุนให้ท่�นได้รับประโยชนม์�กขึ้นแล้ว	 ธรรมที่เรียน 
ม�ทั้งหมด	จะวิ่งเข้�ม�ประส�นกันกับท�งด้�นปฏิบัติ	และกลม 
กลืนกันได้อย่�งสนิท	 ทั้งเป็นธรรมแบบพิมพ์	 ซึ่งเร�ควรจะ 
พย�ย�มปรับปรุงจิตใจให้เป็นไปต�มนั้น
	 แต่เวล�นี ้ผมยังไม่อย�กจะให้ท่�นเป็นอ�รมณ์กับ 
ธรรมที่ท่�นเล่�เรียนม�	 อย่�งไรจิตจะสงบลงได้หรือจะใช้ 
ปั		ญญ�คิดค้นในขันธ์ก็ขอให้ท่�นทÓอยู่ในวงก�ยนี้ก่อน	 เพร�ะ 
ธรรมในตÓร�ท่�นชี้เข้�ม�ในขันธ์ทั้งนั้น	 แต่หลักฐ�นของจิต 
ยังไม่มี	 จึงไม่ส�ม�รถนÓธรรมที่เรียนม�จ�กตÓร�น้อมเข้�ม� 
เป็นประโยชน์แก่ตนได้	และยังจะกล�ยเป็นสั		ญญ�อ�รมณ์ค�ด 
คะเนไปที่อื่น	 จนกล�ยเป็นคนไม่มีหลัก	 เพร�ะจิตติดปริยัติใน 
ลักษณะไม่ใช่ท�งของพระพุทธเจ้�	 ขอให้ท่�นนÓธรรมที่ผมพูด 
ให้ฟังไปคิดดู	 ถ้�ท่�นตั้งใจปฏิบัติไม่ท้อถอย	 วันหนึ่งข้�งหน้�	
ธรรมที่กล่�วนี้จะประทับใจท่�นแน่นอน�”

สังเกต พินิจพิจารณาด้วยเหตุผลก่อนตัดสินใจ
	 เมื่อได้อยู่ศึกษ�กับท่�นอ�จ�รย์มั่น	 ท่�นจะคอยเฝ้�สังเกตทั้งท�งหูท�งต�อยู่ตลอดเวล�	 ไม่ว่� 
ก�รชี้แจงแสดงเรื่องใด	ท่�นจะสนใจใคร่รู้ตลอดม�ด้วยคว�มอัศจรรย์	ท่�นกล่�วถึงข้อปฏิบัติและคุณธรรม 
ของท่�นอ�จ�รย์มั่นด้วยคว�มเค�รพบูช�ว่�
	 “�ไม่เห็นมีสิ่งใดจะคล�ดเคลื่อนจ�กหลักธรรมหลักวินัยข้อใดเลย	ปฏิปท�ก�รดÓเนินของท่�นก็
มีแบบมีฉบับมีตÓรับตÓร�	ห�ที่ค้�นที่ต้องติมิได้	ก�รพูดอะไรตรงไปตรงม�
	 แม้ก�รแสดงเรื่องมรรคผลนิพพ�นก็แสดงชนิดถอดออกม�จ�กใจท่�นแท้	 ๆ	 ที่ท่�นรู้ท่�นเห็น 
ท่�นปฏิบัติม�	 ทÓให้ผู้ฟังฟังด้วยคว�มถึงใจ	 เพร�ะท่�นแสดงเหมือนว่�ท้�ท�ยคว�มจริงจังของท่�น	 
และท้�ท�ยคว�มจริงของธรรม...”
	 สิ่งนี้ทÓให้ท่�นเกิดคว�มมั่นใจ	 และเชื่อแน่ว่�มรรคผลนิพพ�นมีอยู่จริง	 คว�มสงสัยในเรื่องนี้ 
ที่เคยค้�งค�ม�แต่เดิมก็หมดสิ้นไป	จ�กนั้นท่�นจึงย้อนกลับม�ถ�มตัวเองว่�
 ��áÅéÇàÃÒ¨Ð¨ÃÔ§äËÁ ?��
 ´éÇÂ¹ÔÊÑÂ·ÓÍÐäÃ·Ó¨ÃÔ§ ·ÓãËé·èÒ¹µÑé§ã¨á¹èÇá¹èÇèÒ
 �..µéÍ§¨ÃÔ§«Õ ¶éÒäÁè¨ÃÔ§ãËéµÒÂ ÍÂèÒÍÂÙèãËéË¹Ñ¡ÈÒÊ¹ÒáÅÐË¹Ñ¡á¼è¹´Ô¹µèÍä»...�
 µÑé§áµè¹Ñé¹ÁÒ·èÒ¹¡çàÃè§¤ÇÒÁà¾ÕÂÃµèÍÊÙé¡Ñº¡ÔàÅÊÍÂèÒ§àµçÁàË¹ÕèÂÇ áÅÐµÑé§ÊÑ¨Í¸ÔÉ°Ò¹ÇèÒ
 ��ËÒ¡ÇèÒ·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìÁÑè¹ÂÑ§ÁÕªÕÇÔµÍÂÙèµÃÒºã´áÅéÇ àÃÒ¨ÐäÁèË¹Õ¨Ò¡·èÒ¹ ¨¹¡ÃÐ·Ñè§ÇÑ¹·èÒ¹ 
ÅèÇ§ä»ËÃ×ÍàÃÒÅèÇ§ä»

��àÇÅÒ¹Õé¸ÃÃÁ·Õè·èÒ¹

àÃÕÂ¹ÁÒä´éÁÒ¡ä´é¹éÍÂ

ÂÑ§äÁèÍÓ¹ÇÂ»ÃÐâÂª¹ì...

µèÍàÁ×èÍ¶Ö§¡ÒÅ...

¸ÃÃÁ·ÕèàÃÕÂ¹ÁÒ·Ñé§ËÁ´

¨ÐÇÔè§à¢éÒÁÒ»ÃÐÊÒ¹¡Ñ¹¡Ñº

·Ò§´éÒ¹»¯ÔºÑµÔáÅÐ

¡ÅÁ¡Å×¹¡Ñ¹ä´éÍÂèÒ§Ê¹Ô·...�

��µéÍ§¨ÃÔ§«Õ

¶éÒäÁè¨ÃÔ§ ãËéµÒÂ

ÍÂèÒÍÂÙèãËéË¹Ñ¡ÈÒÊ¹Ò

áÅÐË¹Ñ¡á¼è¹´Ô¹µèÍä»...�
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 áµè¡ÒÃä»à·ÕèÂÇà¾×èÍ»ÃÐ¡Íº¤ÇÒÁ¾Ò¡à¾ÕÂÃµÒÁ¡ÒÅàÇÅÒ¹Ñé¹ ¢Íä»µÒÁ¸ÃÃÁ´Ò áµè¶×Í·èÒ¹ 
à»ç¹ËÅÑ¡ àËÁ×Í¹¡ÑºÇèÒ ºéÒ¹àÃ×Í¹ÍÂÙè¡Ñº·èÒ¹ ä»·ÕèäË¹µéÍ§¡ÅÑºÁÒËÒ·èÒ¹��

½Ñนที่ต้องทÓให้จริง
	 หลังจ�กที่อยู่กับท่�นอ�จ�รย์มั่นได้ประม�ณสัก	๔	-	๕	คืนเท่�นั้น	ท่�นก็ฝันเรื่องประหล�ด 
อัศจรรย์เรื่องหนึ่ง	ดังนี้
	 “�คว�มฝันนี้ก็เป็นคว�มฝันเรื่องอัศจรรย์เหมือนกัน	ฝันว่�ได้สะพ�ยบ�ตร	แบกกลด	ครองผ้� 
ด้วยดีไปต�มท�งอันรกชัฏ	 สองฟ�กท�งแยกไปไหนไม่ได้	 มีแต่ขว�กแต่หน�มเต็มไปหมด	 นอกจ�กจะ 
พย�ย�มไปต�มท�งที่เป็นเพียงด่�น	 ๆ	 ไปอย่�งนั้นแหละ	 รกรุงรัง	 ห�กพอรู้เงื่อนพอเป็นแถวท�งไป	
พอไปถึงที่แห่งหนึ่งก็มีกอไผ่หน�	 ๆ	 ล้มทับขว�งท�งไว้	 ห�ท�งไปไม่ได้	 จะไปท�งไหนก็ไปไม่ได้	 มองดู 
สองฟ�กท�งก็ไม่มีท�งไป
 �àÍ ¹ÕèàÃÒ¨Ðä»ÂÑ§ä§¹Ò�
	 เส�ะที่นั่นเส�ะที่นี่ไป	 ก็เลยเห็นช่อง	ช่องที่ท�งเดินไปตรงนั้นแหละ	 เป็นช่องนิดหน่อยพอที่จะ 
บึกบืนไปให้หลวมตัวกับบ�ตรลูกหนึ่ง	พอไปได้	เมื่อไม่มีท�งไปจริง	ๆ 	ก็เปลื้องจีวรออก	มันชัดขน�ดนั้นนะ 
คว�มฝันเหมือนเร�ไม่ได้ฝัน	 เปลื้องจีวรออกพับเก็บอย่�งที่เร�พับเก็บเอ�ม�ว�งนี้แล	 เอ�บ�ตรออก 
จ�กบ่�	 เจ้�ของก็คืบคล�นไป	 แล้วก็ดึงส�ยบ�ตรไปด้วย	 กลดก็ดึงไปไว้ที่พอเอื้อมถึง	 พอบืนไปได้ก็ล�ก 
บ�ตรไปด้วย	ล�กกลดไปด้วย	แล้วก็ดึงจีวรไปด้วย
	 บืนไปอยู่อย่�งนั้นแหละ	 ย�กแสนย�ก	 พย�ย�มบึกบึนกันอยู่นั้นเป็นเวล�น�น	 พอดีเจ้�ของ 
ก็พ้นไปได้	 เดีëยวก็ค่อยดึงบ�ตรไป	 บ�ตรก็พ้นไปได้	 แล้วก็ดึงกลดไป	 กลดก็พ้นไปได้	 พย�ย�มดึงจีวรไป	
จีวรก็พ้นไปได้	พอพ้นไปได้หมดแล้วก็ครองผ้�	มันชัดขน�ดนั้นนะคว�มฝัน	ครองจีวรแล้วก็สะพ�ยบ�ตร	
นึกในใจว่�	 �àÃÒä»ä´éÅÐ·Õ¹Õé� ก็ไปต�มด่�นนั่นแหละ	 ท�งรกม�ก	 พอไปประม�ณสัก	 ๑	 เส้นเท่�นั้น	
สะพ�ยบ�ตร	แบกกลด	ครองจีวรไป
	 ต�มองไปข้�งหน้�เป็นที่เวิ้งว้�งหมด	คือข้�งหน้�เป็นมห�สมุทร	มองไปฝั่งโน้นไม่มี	เห็นแต่ฝั่งที่ 
เจ้�ของยืนอยู่เท่�นั้น	และมองเห็นเก�ะหนึ่งอยู่โน้น	ไกลม�ก	มองสุดส�ยต�พอมองเห็นเป็นเก�ะดÓ	ๆ	
นี่แหละ	นี่เร�จะไปเก�ะนั้น
	 พอเดินลงไปฝั่งนั้น	 เรือไม่ทร�บม�จ�กไหน	 เร�ก็ไม่ได้กÓหนดว่�เรือยนต์เรือแจวเรือพ�ยอะไร	 
เรือม�เทียบฝั่ง	 เร�ก็ขึ้นนั่งเรือ	 คนขับเรือเข�ก็ไม่ได้พูดอะไรกับเร�	 พอลงไปนั่งเรือแล้วก็เอ�บ�ตรเอ� 
อะไรลงว�งบนเรือ	 เรือก็บึ่งพ�ไปโน้นเลยนะ	โดยไม่ต้องบอก	มันอะไรก็ไม่ทร�บ	บึ่ง	ๆ	ๆ	ไปโน้นเลย	 
ไม่รู้สึกว่�มีภัยมีอันตร�ยมีคลื่นอะไรทั้งนั้นแหละ	ไปแบบเงียบ	ๆ	ครู่เดียวเท่�นั้นก็ถึงเพร�ะเป็นคว�มฝันนี่
	 พอไปถึงเก�ะนั้นแล้ว	 เร�ก็ขนของออกจ�กเรือแล้วขึ้นบนฝั่ง	 เรือก็ห�ยไปเลย	 เร�ไม่ได้พูดกัน 
สักคÓเดียวกับคนขับเรือ	เร�ก็สะพ�ยบ�ตรขึ้นไปบนเก�ะนั้น	พอปÕนเข�ขึ้นไป	ๆ 	ก็ไปเห็นท่�นอ�จ�รย์มั่น 
กÓลังนั่งอยู่บนเข�บนเตียงเล็ก	 ๆ	 กÓลังนั่งตÓหม�กจ๊อก	 ๆ	อยู่	 พร้อมกับมองม�ดูเร�ที่กÓลังปÕนเข�ขึ้น 
ไปห�ท่�น
 �ÍéÒÇ ! ·èÒ¹ÁËÒÁÒä´éÂÑ§ä§¹Õè ? ·Ò§ÊÒÂ¹Õéã¤ÃÁÒä´éàÁ×èÍäËÃè ·èÒ¹ÁËÒÁÒä´éÂÑ§ä§¡Ñ¹ ?�
 �¡ÃÐ¼Á¹Ñè§àÃ×ÍÁÒ ¢Öé¹àÃ×ÍÁÒ�
 �âÍéâÎ ·Ò§¹ÕéÁÑ¹ÁÒÂÒ¡¹Ò ã¤Ã æ äÁè¡ÅéÒàÊÕèÂ§µÒÂÁÒ¡Ñ¹ËÃÍ¡ àÍéÒ ¶éÒÍÂèÒ§¹Ñé¹µÓËÁÒ¡ãËéË¹èÍÂ�
ท่�นก็ยื่นตะบันหม�กให้	เร�ก็ตÓจ๊อก	ๆๆ	ได้	๒	-	๓	จ๊อกเลยรู้สึกตัวตื่น	แหมเสียใจม�ก	อย�กจะฝัน 
ต่อไปอีกให้จบเรื่องค่อยตื่นก็ยังดี�”

๖๕ ๔ แสวงหาครูบาอาจารย์
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	 พอตื ่นเช้�ม�ท่�นเลยเอ�เรื ่องนี ้ไปเล่�ถว�ยให ้
ท่�นอ�จ�รย์มั่นฟัง	 ท่�นอ�จ�รย์มั่นก็ได้เมตต�พูดเสริมกÓลังใจ 
ให้ศิษย์เพิ่มเติมอีก	 ให้พ�กเพียรดÓเนินปฏิปท�ต�มคว�มฝัน 
นั้น	 อดทนประพฤติปฏิบัติจนให้กล�ยเป็นจริงขึ้นม�	 ท่�น 
อ�จ�รย์มั่นเมตต�พูดอธิบ�ยคว�มฝันว่�
	 “�เอ้อ	 ที่ฝันนี้เป็นมงคลอย่�งยิ่งแล้วนะ	 นี้เป็น 
แบบเป็นฉบับในปฏิปท�ของท่�นไม่เคลื่อนคล�ดนะ	 ให้ท่�น 
ดÓเนินต�มปฏิปท�ที่ท่�นฝันนี้	 เบื้องต้นจะย�กลÓบ�กที่สุด 
นะ...
	 ท่�นต้องเอ�ให้ดี	 ท่�นอย่�ท้อถอยเบื้องต้นนี้ลÓบ�ก	
ดูท่�นลอดกอไผ่ม�ทั้งกอนั่นแหละลÓบ�กม�กตรงนั้น	เอ�ให้ดี	 
อย่�ถอยหลังเป็นอันข�ด	 พอพ้นจ�กนั้นไปแล้วก็เวิ้งว้�งไปได้สบ�ยจนถึงเก�ะ...	 อันนั้นไม่ย�ก	 ตรงนี้ 
ตรงย�กน�...	 พอพ้นจ�กนี้แล้วท่�นจะไปด้วยคว�มสะดวกสบ�ยไม่มีอุปสรรคอันใดเลย	 มีเท่�นั้นแหละ	
เบื้องต้นเอ�ให้ดีอย่�ถอยนะ...
	 ถ้�ถอยตรงนี้ไปไม่ได้นะ	เอ้�	เป็นก็เป็น	ต�ยก็ต�ย	ฟ�ดมันให้ได้ตรงนี้น่ะ...	มันจะย�กแค่ไหน	
มันก็ไปได้นี่	อย่�ถอยนะ�”
	 ท่�นฟังอย่�งถึงใจ	 พร้อมกับเก็บคว�มมุ่งมั่นจริงจังอยู่ภ�ยในว่�	 แม้ก�รปฏิบัติจะย�กเพียงใด	 
เร�ก็จะต้องสู้อย่�งไม่มีถอย	เป็นก็เป็น	ต�ยก็ต�ย

คติเตือนใจจาก½Ñน
	 ระยะที่ท่�นเข้�อยู่ศึกษ�ใหม่	ๆ 	ท่�นรู้สึกเกรงกลัวท่�นอ�จ�รย์มั่นม�ก	อ�จเป็นเพร�ะเหตุนี้เอง	
ทÓให้วันหนึ่งในตอนกล�งวันหลังจ�กท่�นเอนก�ยลงพักผ่อนอิริย�บถได้ไม่น�นก็เลยเคลิ้มหลับไป	ขณะที่ 
เคลิ้มหลับไปนั้นปร�กฏว่�ท่�นอ�จ�รย์มั่นม�ดุเอ�เสียยกใหญ	่ว่�
 �·èÒ¹ÁÒ¹Í¹àËÁ×Í¹ËÁÙÍÂÙè·ÓäÁ·Õè¹Õè à¾ÃÒÐ·Õè¹ÕèÁÔãªèâÃ§àÅÕéÂ§ËÁÙ ¼Á¨Ö§äÁèàÊÃÔÁ¾ÃÐ·ÕèÁÒàÃÕÂ¹ÇÔªÒ
ËÁÙ à´ÕëÂÇÇÑ´¹Õé¨Ð¡ÅÒÂà»ç¹âÃ§àÅÕéÂ§ËÁÙä»�
	 เสียงของท่�นอ�จ�รย์มั่นในฝันนั้นเป็นเสียงตะโกนดุด่�ขู่เข็	ญให้ท่�นกลัวเสียด้วย	 จึงทÓให้ท่�น 
สะดุ้งตื่นขึ้นด้วยคว�มตระหนกตกใจ	 ท่�นพย�ย�มโผล่หน้�ออกม�ที่ประตูเพื่อมองห�ท่�นอ�จ�รย์มั่น	
แต่ก็ไม่พบ	คว�มรู้สึกของท่�นในตอนนั้น	ท่�นเล่�ว่�
	 “ทั้งตัวสั่นใจสั่นแทบเป็นบ้�ไปในขณะนั้น	 เพร�ะปกติก็กลัวท่�นแทบตั้งตัวไม่ติดอยู่แล้ว	 แต่ 
บังคับตนอยู่กับท่�นด้วยเหตุผลที่เห็นว่�ชอบธรรมเท่�นั้น	 แถมท่�นยังนÓย�ปร�บหมูม�กรอกเข้�อีก 
นึกว่�สลบไปในเวล�นั้น	พอโผล่หน้�ออกม�	มองโน้นมองนี้ไม่เห็นท่�นม�ยืนอยู่ต�มที่ปร�กฏ	 จึงค่อยมี 
ลมห�ยใจขึ้นม�บ้�ง”
	 พอได้โอก�ส	ท่�นจึงกร�บเรียนเล่�ถว�ย	ท่�นอ�จ�รย์มั่นก็เมตต�แก้ให้เป็นอุบ�ยปลอบโยนโดย 
อธิบ�ยคว�มฝันนั้นให้ฟังว่�
	 “...เร�ม�ห�ครูอ�จ�รย์ใหม่	 ๆ	 ประกอบกับมีคว�มระวังตั้งใจม�ก	 เวล�หลับไปทÓให้คิด	 และ 
ฝันไปอย่�งนั้นเอง
	 ที่ท่�นไปดุว่�เร�เหมือนหมูนั้น	 เป็นอุบ�ยของพระธรรม	 ท่�นไปเตือนไม่ให้เร�นÓลัทธินิสัยของ 
หมูม�ใช้ในวงของพระและพระศ�สน�

��·èÒ¹µéÍ§àÍÒãËé´Õ

·èÒ¹ÍÂèÒ·éÍ¶ÍÂ

ÍÂèÒ¶ÍÂËÅÑ§à»ç¹ÍÑ¹¢Ò´...

¶éÒ¶ÍÂµÃ§¹Õéä»äÁèä´é¹Ð

àÍéÒ à»ç¹¡çà»ç¹ µÒÂ¡çµÒÂ

¿Ò´ÁÑ¹ãËéä´éµÃ§¹Õé¹Ð...�

๖๖



	 โดยม�กคนเร�ไม่ค่อยคÓนึงถึงคว�มเป็นมนุษย์ 

ของตัวว่�มีคุณค่�เพียงไร	 เวล�อย�กทÓอะไรทÓต�มใจชอบ 

ไม่คÓนึงถึงคว�มผิดถูกชั่วดี	จึงเป็นมนุษย์เต็มภูมิได้ย�ก...

	 พระธรรมท่�นม�สั่งสอนดังที่ท่�นปร�กฏนั้นเป็น 

อุบ�ยที่ชอบธรรมดีแล้ว	 	 จงนÓไปเป็นคติเตือนใจตัวเอง	 

เวล�เกิดคว�มเกียจคร้�นขึ้นม�จะได้นÓอุบ�ยนั้นม�ใช ้

เตือนสติกÓจัดมันออกไป

��¡Ñº¤ÃÙÍÒ¨ÒÃÂì

ÍÂèÒ¡ÅÑÇ·èÒ¹¨¹à¡Ô¹ä»...

¨§¡ÅÑÇºÒ»¡ÅÑÇ¡ÃÃÁ

·Õè¨Ð¹Ó·Ø¡¢ìÁÒà¼ÒÅ¹µ¹...�

	 นิมิตเช่นนี้เป็นของดีห�ย�ก	ไม่ค่อยปร�กฏแก่ใครง่�ย	ๆ	ผมชอบนิมิตทÓนองนี้ม�ก	เพร�ะจะ 
พลอยได้สติเตือนตนมิให้ประม�ทอยู่เนือง	 ๆ	คว�มเพียรจะได้เร่งรีบ...	 ถ้�ท่�นมห�นÓอุบ�ยที่พระธรรม 
ท่�นม�เทศน์ให้ฟังไปปฏิบัติอยู่เสมอ	ๆ	ใจท่�นจะสงบได้เร็ว�
	 เร�ม�อยู่กับครูอ�จ�รย์	อย่�กลัวท่�นเกินไป	ใจจะเดือดร้อนนั่งนอนไม่เป็นสุข	ผิดถูกประก�รใด 
ท่�นจะสั่งสอนเร�ไปต�มจ�รีตแห่งธรรม
	 ก�รกลัวท่�นอย่�งไม่มีเหตุผลนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย	 จงกลัวบ�ปกลัวกรรมที่จะนÓทุกข์ 
ม�เผ�ลนตนให้ม�กกว่�กลัวอ�จ�รย์	 ผมเองมิได้เตรียมรับหมู่คณะไว้เพื่อดุด่�เฆี่ยนตีโดยไม่มีเหตุผล 
ที่ควร...”

๖๗ ๔ แสวงหาครูบาอาจารย์
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๕
อØตสาหะพา¡àพÕยร ½Ö¡½นจÔต

แม้ประสบทุกข์เจียนตาย แต่ความมุ่งมั่นไม่ถอย
	 ระยะก่อนที่ท่�นจะเข้�อยู่ปฏิบัติกับท่�นอ�จ�รย์มั่นนั้น	 ท่�นได้ไปพักอยู่	 ณ	 บ้�นต�ดซึ่งเป็น 
บ้�นเกิดของท่�น	 ช่วงนี้เองเป็นช่วงที่ท่�นประสบภ�วะจิตเสื่อมด้วย	 เหตุที่ท่�นใช้เวล�ส่วนใหญ่ในก�ร 
ทÓกลดเพื่อเตรียมออกวิเวก	 ขณะที่เริ่มทÓยังไม่ทันเสร็จดี	 กลับปร�กฏว่�ในด้�นสม�ธิของท่�นเริ่ม 
เสื่อมลง	ๆ	ท่�นเล่�ถึงภ�วะจิตเสื่อมนี้ว่�
	 “�เป็นภ�วะที่จิตรู้สึกเข้�สม�ธิไม่ค่อยสนิทเหมือนที่เคยเป็นม�	บ�งครั้งเข้�สงบได้	แต่บ�งครั้ง 
เข้�ไม่ได้	ภ�วะเสื่อมนี้มันถึงขน�ดจะเป็นจะต�ยจริง	ๆ	เพร�ะทุกข์ม�ก
	 เหตุที่ทุกข์ม�กเพร�ะได้เคยเห็นคุณค่�ของสม�ธิที่แน่นปÖ๋งม�แล้ว	 และก็กลับเสื่อมเอ�ชนิดไม่มี 
อะไรติดเนื้อติดตัวเลย	มีแต่ฟืนแต่ไฟเผ�หัวใจตลอดเวล�	ทั้งวันทั้งคืน	ทั้งยืนทั้งเดิน	ทั้งนั่งทั้งนอน	จึง 
เป็นทุกข์เพร�ะอย�กได้สม�ธินั้นกลับม�	 มันเป็นมหันตทุกข์จริง	 ๆ	 ก็มีคร�วที่จิตเสื่อมนั้นแลที่ทุกข์ม�ก
ที่สุด�”
	 คว�มทุกข์นี้ท่�นเปรียบให้ฟังเหมือนกับเคยเป็นมห�เศรษฐีมีเงินหมื่นแสนล้�นม�ก่อน	แล้วจู่	ๆ	 
ม�ล่มจมสิ้นเนื้อประด�ตัวด้วยเหตุก�รณ์อันใดอันหนึ่ง	 ผู้ที่เคยมีเงินม�กม�ยขน�ดนั้นย่อมร้อนกว่�ผู้ที่ 
ห�เช้�กินค่Óและไม่เคยมีเงินหมื่นแสนล้�นนั้นม�ก่อนเลย	 ผู้นั้นจะเอ�อะไรม�เสียใจในคว�มล่มจมของ 
เงินก้อนนั้นได้เล่�	สÓหรับเรื่องนี้ก็เช่นกัน	ภ�วะที่จิตเจริ	ญด้วยสม�ธิก็เปรียบเหมือนกับผู้เป็นมห�เศรษฐี
มีเงินก้อนใหญ่นั่นเอง
	 คว�มเด็ดเดี่ยว	 คว�มมุ่งมั่นจริงจังของท่�น	 เพื่อที่จะครองชัยชนะในก�รต่อสู้กับกิเลสให้ได้นี้	 
ท่�นพูดเสมอว่�
 �¶éÒ¡ÔàÅÊäÁèµÒÂ àÃÒ¡çµéÍ§µÒÂà·èÒ¹Ñé¹ ¨ÐãËéÍÂÙèà»ç¹ÊÍ§ÃÐËÇèÒ§¡ÔàÅÊ¡ÑºàÃÒ¹Ñé¹... äÁèä´é�
	 ด้วยจิตใจที่หนักแน่นเข้มแข็งดังกล่�วนี้	 จึงไม่มีสิ่งใดจะม�เป็นอุปสรรคต่อคว�มตั้งใจจริงของ 
ท่�นได้	เพร�ะยอมต่อสู้ชนิด	“เอ�ชีวิตเป็นเดิมพัน”	นั่นเอง

ผู้เชี่ยวชา ญ� วาระจิต หูทิพย์ ตาทิพย์
	 ตอนท่�นเข้�อยู่ศึกษ�กับท่�นอ�จ�รย์มั่นใหม่	ๆ	นั้น	ในวันที่ไม่มีก�รประชุมฟังธรรม	หลังจ�ก 
ท่�นอ�จ�รย์มั่นเสร็จจ�กก�รเดินจงกรม	ร�ว	๒	ทุ่ม	จะได้ยินเสียงองค์ท่�นทÓวัตรสวดมนต์เบ�	ๆ 	ทุกคืน	 
เป็นเวล�น�น	ๆ	กว่�จะจบ	และนั่งสม�ธิภ�วน�ต่อไปจนถึงเวล�จÓวัด
	 แต่ถ้�วันที่มีก�รประชุม	จะได้ยินตอนหลังจ�กเลิกประชุมแล้วทุกคืนเช่นเดียวกัน	และได้ยินองค์ 
ท่�นสวดอยู่เป็นเวล�น�น	 เช่นเดียวกับคืนที่องค์ท่�นสวดตั้งแต่หัวค่Ó	 วันเช่นนั้นองค์ท่�นต้องเลื่อนก�ร 
จÓวัดไปตอนดึก	ร�วเที่ยงคืนหรือตีหนึ่ง
	 ในระยะนั้นท่�นเองอย�กรู้จริง	 ๆ	 ว่�	 ท่�นอ�จ�รย์มั่นสวดมนต์พระสูตรใดบ้�ง	 ถึงได้ใช้เวล� 
น�นม�กกว่�จะจบแต่ละคืน	ๆ	ท่�นเล่�ถึงเหตุก�รณ์นี้ในแบบขบขันตนเองว่�

๖๘



	 “�เร�แอบไปฟังท่�นสวดมนต์	เร�ยังไม่ลืมนะ	
ท่�นก็กั้นห้องอยู่	 เร�ไปใหม่	 ๆ	 ไม่รู้ประสีประส�อะไร	 
เร�เดินจงกรมอยู่	ได้ยินเสียงท่�นสวดมนต์	พึม	พึม	พึม	 
พึม	 เงียบ	 ๆ	 เร�ก็ด้อมไปนะ	 ท่�นสวดบทอะไรน�	
ไม่ลืมนะ
 �âÍêÂ ! àÃÒ¢¹ÅØ¡¹Ð ¡ÅÑÇÂéÍ¹ËÅÑ§¹Ð àÇÅÒ 
·ÃÒºä»¢éÒ§Ë¹éÒä»àÃ×èÍÂ æ âÍéÂ ! ¡ÙµÒÂ ÁÑ¹äÁèÃÙé»ÃÐÊÕ 
»ÃÐÊÒÍÐäÃàÅÂ àËÁ×Í¹ÅÔ§...�	ว่�ให้เจ้�ของนะ
	 เร�เดินจงกรมอยู่	 ท่�นอยู่ในห้องสูงแค่นี้ 
แหละนะ	พักนี้เป็นพักต่ÓสÓหรับพระเณรอยู่	พักที่ท่�น 
อยู่นี้กั้นห้อง	 ออกจ�กนี้แล้วก็เป็นพักอีกพักหนึ่ง	 ได้ยิน 
เสียงท่�นสวดมนต์	พึม	พึม...
 �âÍéâË ·èÒ¹ÊÇ´Á¹µìà¡è§¹Ð�
	 สวดมนต์	 พึม	 พึม...	 เร�ก็ค่อยแอบเข้�ไป	
แอบเข้�ไป	พอไปถึงที่...	ท่�นก็หยุดสวดแล้ว...	เงียบไป...	 
เร�ก็คอยฟังอยู่นะ	 ท่�นก็เงียบเลย	 ตอนนั้นเร�ยัง 
ไม่รู้ตัวนะ	 เลยว่�เดีëยวถอยออกม�ซะก่อนเลยถอยออก 
ไป	พอเร�ถอยออกไปข้�งนอกไม่น�น	สักเดีëยวท่�นก็ขึ้น	
พึม	พึม	สวดมนต์ขึ้นอีกแล้ว	เร�จึงแอบเข้�ม�อีก	คือ 
ไอ้วัวไม่รู้จักเสือ	 หนูไม่รู้จักแมว	 ว่�อย่�งนั้นเถอะน่�	
โอ้ขบขันดีนะ
	 ทีนี้พอเข้�ไปอีก	ท่�นก็นิ่งเงียบอีกนะ	เร�ก็เลย 
ยืนอยู่น�นคร�วนี้แต่ท่�นก็ยังเงียบอยู่อย่�งนั้น	ก็เลยถอยออกม�อีก	พอเร�ถอยออกไปทีไร	สักเดีëยวท่�น 
ก็ขึ้นอีกแล้ว	อย่�งนั้นนะ	ครั้งที่ส�มถึงรู้ตัวนะครั้งที่ส�มเข้�ไปอีก	ก็เงียบอีก	เลยม�สะดุดใจ
 �àÍ ¹ÕèËÃ×Í·èÒ¹ÃÙéàÃÒáÅéÇ¹éÒ ? ...�
	 พอครั้งที่ส�มนี้	ม�สะดุดใจแล้วก็รีบออกม�เลย	แล้วทีนี้ก็สังเกตดูตอนเช้�ออกม�	โอ้โห	ต�ท่�น 
ถลึงจ้องใส่เร�เลยนะ
 �âÍéÂ¡ÙµÒÂáËÅ¡áÅéÇ ¡ÙµÒÂàÁ×èÍ¤×¹¹ÕéáËÅ¡áÅéÇËÅÐ�
	 ก็ท่�นจ้องดูจริง	ๆ	เนี่ย	นั่นแหละแสดงว่�บอกชัดเจนแล้วนะนั่น	ตั้งแต่นั้นม�	เร�กลัวยิ่งกว่� 
หนูกลัวแมว�”
 ระยะแรกที่ท่�นอยู่ศึกษ�กับท่�นอ�จ�รย์มั่นนั้น	ท่�นเล่�ถึงคว�มรู้สึกที่เกรงกลัวท่�นอ�จ�รย์มั่น
ม�กว่�
	 “�เวล�ไปพบไปเห็นท่�นทีแรกโอëย	ตัวสั่นนั่นแหละ	ต�ท่�นเหลือบม�พั้บเท่�นั้น	มันก็อย�กจะ 
หง�ยไปแล้ว	ต�ท่�นสÓคั	ญม�กนะ	ต�มีอÓน�จด้วย	เสียงก็มีอÓน�จ	พูดออกม�นี้แหลมคม	ไม่ขน�ดนั้น 
กิเลสก็ไม่หมอบจะว่�ยังไง�”

นึก “พุทโธ” ในใจ จะไม่ “จิตเสื่อม”
	 หลังจ�กที่ท่�นอ�จ�รย์มั่นเมตต�รับไว้	เมื่อโอก�สอันควรม�ถึง	ท่�นก็กร�บเรียนปรึกษ�ถึงภ�วะ 
จิตเสื่อมว่�ควรแก้ไขอย่�งไร	 และด้วยกุศโลบ�ยแยบยลของครูบ�อ�จ�รย์	 ท่�นอ�จ�รย์มั่นกลับแสดง 

��âÍêÂ ! ¡ÙµÒÂ

ÁÑ¹äÁèÃÙé»ÃÐÊÕ»ÃÐÊÒÍÐäÃàÅÂ�

àËÁ×Í¹ÅÔ§� ÇèÒãËéà¨éÒ¢Í§¹Ð...
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ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

เป็นเชิงเสียใจไปด้วย	พร้อมกับให้กÓลังใจศิษย์ว่�
	 “�น่�เสียด�ยมันเสื่อมไปที่ไหนกันน�	 เอ�เถอะ	 ท่�นอย่�เสียใจ	 จงพย�ย�มทÓคว�มเพียร 
เข้�ม�ก	ๆ	เดีëยวมันจะกลับม�อีกแน่	ๆ	มันไปเที่ยวเฉย	ๆ	พอเร�เร่งคว�มเพียรมันก็กลับม�เอง	หนีจ�ก 
เร�ไปไม่พ้น
	 เพร�ะจิตเป็นเหมือนสุนัขนั่นแล	 เจ้�ของไปไหนมันต้องติดต�มเจ้�ของไปจนได้	 นี่ถ้�เร�เร่ง 
คว�มเพียรเข้�ให้ม�ก	จิตก็ต้องกลับม�เอง	ไม่ต้องติดต�มมันให้เสียเวล�	มันหนีไปไหนไม่พ้นเร�แน่	ๆ	�
	 จงปล่อยคว�มคิดถึงมันเสีย	 แล้วให้คิดถึง	 พุทโธ	 ติด	 ๆ	 กันอย่�ลดละ	 พอบริกรรม	 พุทโธ 
ถี่ยิบติด	ๆ 	กันเข้�	มันวิ่งกลับม�เอง	คร�วนี้แม้มันกลับม�ก็อย่�ปล่อย	พุทโธ	มันไม่มีอ�ห�รกินเดีëยวมันก็ 
วิ่งกลับม�ห�เร�
	 จงนึก	พุทโธ	เพื่อเป็นอ�ห�รของมันไว้ม�ก	ๆ 	เมื่อมันกินอิ่มแล้วต้องพักผ่อน	เร�สบ�ยขณะที่มัน 
พักสงบตัวไม่วิ่งวุ่นขุ่นเคืองเที่ยวห�ไฟม�เผ�เร�	 ทÓจนไล่มันไม่ยอมหนีไปจ�กเร�	 นั่นแลพอดีกับใจตัว	 
หิวโหยอ�ห�รไม่มีวันอิ่มพอ	 ถ้�อ�ห�รพอกับมันแล้ว	 แม้ไล่หนีไปไหนมันก็ไม่ยอมไป	 ทÓอย่�งนั้นแล 
จิตเร�จะไม่ยอมเสื่อมต่อไป�”
	 พรรษ�ที่	 ๙	 นี้	 เป็นพรรษ�แรกที่ท่�นได้จÓพรรษ�ด้วยกันกับท่�นอ�จ�รย์มั่น	 ณ	 บ้�นโคก	
จังหวัดสกลนคร	คÓสอนดังกล่�วของท่�นอ�จ�รย์มั่น	ทÓให้ท่�นตั้งคÓมั่นสั		ญญ�ขึ้นว่�
 �...ÍÂèÒ§äÃ¨ÐµéÍ§¹Ó¤ÓºÃÔ¡ÃÃÁ ¾Ø·â¸ ÁÒ¡Ó¡Ñº¨Ôµ·Ø¡àÇÅÒ äÁèÇèÒà¢éÒÊÁÒ¸ÔÍÍ¡ÊÁÒ¸Ô äÁèÇèÒ¨Ð 
·ÕèäË¹ ÍÂÙè·Õèã´ áÁé·ÕèÊØ´»Ñ´¡ÇÒ´ÅÒ¹ÇÑ´ ËÃ×Í·Ó¡Ô¨ÇÑµÃµèÒ§ æ ¨ÐäÁèÂÍÁãËéÊµÔ¾ÅÑé§à¼ÅÍ¨Ò¡¤ÓºÃÔ¡ÃÃÁ 
¹Ñé¹àÅÂ...�
	 จ�กนั้นท่�นก็หมั่นทÓจนกระทั่งตั้งหลักลงได้	จิตเป็นสม�ธิ	ไม่เสื่อมอีกต่อไป

รักษาระเบียบวินัย
ข้อวัตรปฏิบัติต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
	 ในปÕแรกที่ได้อยู่ศึกษ�กับท่�นอ�จ�รย์มั่น	 ท่�นก็ได้ยินท่�นอ�จ�รย์มั่นพูดถึงเรื่องธุดงควัตร	 
เพร�ะท่�นอ�จ�รย์มั่นเคร่งครัดม�กต�มนิสัย	ด้วยเหตุนี้ท่�นจึงถือเป็นข้อปฏิบัติเสมอม�	ในก�รสม�ท�น 
ธุดงค์เมื่อถึงหน้�พรรษ�อย่�งไม่ลดละ	 เฉพ�ะอย่�งยิ่งในธุดงค์ข้อที่ว่�	 ฉันอ�ห�รเฉพ�ะของที่ได้ม�ใน 
บ�ตรจ�กก�รบิณฑบ�ตเท่�นั้น	สÓหรับธุดงค์ข้ออื่น	ๆ	ก็ถือสม�ท�นอยู่เป็นประจÓอยู่แล้ว	เช่น	ก�รฉัน 
หนเดียวในวันหนึ่ง	ๆ	เท่�นั้น	ก�รถือผ้�บังสุกุล	ก�รใช้ผ้�ส�มผืน	(สบง	จีวร	สังฆ�ฏิ)	ก�รฉันในบ�ตร	
ก�รอยู่ป่�เข�	เป็นต้น
	 ก�รทÓข้อวัตรปฏิบัติทÓคว�มสะอ�ดเช็ดถู	กุฏิ	ศ�ล�	และบริเวณ	ท่�นก็ตั้งใจปฏิบัติสม่Óเสมอ	 
ด้วยนิสัยที่จริงจังและเป็นคนเค�รพข้อปฏิบัติม�ก	ท่�นจึงไม่ยอมให้ข้อวัตรเหล่�นั้นข�ดตกบกพร่องใด	ๆ	 
เลย	 แต่พย�ย�มรักษ�ทั้งคว�มตรงต่อเวล�	 คว�มเป็นระเบียบเรียบร้อย	 คว�มสะอ�ด	 คว�มพร้อม 
เพรียงกันในก�รทÓข้อวัตรปฏิบัติ	 คว�มละเอียดถี่ถ้วน	 คว�มคล่องแคล่วไม่เหนื่อยหน่�ยท้อแท้อ่อนแอ	 
ทÓสิ่งใดให้ทÓอย่�งมีสติ	ใช้ปั		ญญ�พินิจพิจ�รณ�ใคร่ครวญให้รอบคอบ	ไม่ทÓแบบใจร้อนใจเร็ว	ก�รหยิบ 
จับว�งสิ่งใดจะพย�ย�มมิให้มีเสียงดัง	 ข้อวัตรต่�ง	 ๆ	 เหล่�นี้	 พระเณรท่�นจะช่วยกันดูแลรับผิดชอบ 
บริเวณอย่�งทั่วถึง	ตั้งแต่กุฏิท่�นอ�จ�รย์มั่น	กุฏิตนเอง	ศ�ล�	ท�งเดิน	ตลอดแม้ในห้องน้Óห้องส้วม	มีก�ร 
เติมน้Óใส่ตุ่มใส่ถังให้เต็มไม่ให้พร่อง	และข้อปฏิบัติต่�ง	ๆ	เช่นนี้	พระเณรท่�นจะพย�ย�มทÓอย่�งตั้งใจ	
สมกับที่ท่�นเป็นสมณะผู้รักคว�มสงบ	สะอ�ด	และรักธรรม	รักวินัย

๗๐



พูดคุยเกี่ยวข้องในสิ่งที่ชอบที่ควร
	 ก�รปฏิบัติจิตตภ�วน�ถือเป็นง�นหลักอันสÓคั	ญที่สุด	 ดังนั้นในแต่ละวันท่�นจึงพย�ย�มพูดคุย 
แต่น้อย	 ห�กมีคว�มจÓเป็นต้องพูดสนทน�กันบ้�งก็ควรให้มีเหตุผลมีอรรถธรรม	 ไม่พูดคะนอง	 เพ้อเจ้อ 
หย�บโลน	ควรพูดต�มคว�มจÓเป็น	และเป็นไปเพื่อคว�มเจริ	ญในธรรม	ก�รตักเตือนชี้แนะหมู่คณะภิกษุ 
ส�มเณรให้เป็นไปด้วยคว�มเมตต�กรุณ�ต่อกัน	เพื่อให้รู้ให้เข้�ใจคุณและโทษจริง	ๆ	
	 เกี่ยวกับเรื่องนี้	ท่�นกล่�วเสมอ	ๆ	ว่�
	 “�ควรพูดคุยกันในเรื่องคว�มมักน้อย	 สันโดษ	 คว�มวิเวกสงัด	 คว�มไม่คลุกคลีซึ่งกันและกัน	
พูดในเรื่องคว�มเพียร	ศีล	สม�ธิ	ปั		ญญ�	ในก�รต่อสู้กิเลส�
	 ...พระในคร้ังพุทธก�ล	ท่�นไม่ได้คุยถึงก�รบ้�นก�รเมือง	ก�รได้ก�รเสียคว�มร่ืนเริงบันเทิง	ก�รซ้ือ 
ก�รข�ยอะไร	 ท่�นมีคว�มระแวดระวังว่�	 อันใดจะเป็นภัยต่อคว�มเจริ	ญท�งจิตใจของท่�น	 ท่�นจะพึง 
ละเว้นหลบหลีกเสมอ	 ส่วนสิ่งใดเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้จิตใจมีคว�มแน่นหน�มั่นคงจนส�ม�รถถอดถอน 
กิเลสออกได้เป็นลÓดับลÓด�นั้น	ควรส่งเสริมให้มีม�กขึ้น	ให้สูงขึ้น�”

ท่านอาจารย์มั่นล่วงรู้วาระจิต
	 ท่�นเคยเล่�ให้ลูกศิษย์ฟังว่�	 เมื่อครั้งไปอยู่กับหลวงปู่มั่นนั้น	 จิตของท่�นเคยคิดไปว่�	 ท่�น
อ�จ�รย์มั่นจะส�ม�รถทร�บว�ระจิตของท่�นได้หรือไม่หนอ	จ�กนั้นไม่น�น	ท่�นได้ขึ้นไปกร�บพระประธ�น 
ที่ศ�ล�	เห็นท่�นอ�จ�รย์มั่นกÓลังเย็บผ้�อยู่	จึงได้คล�นเข้�ไปเพื่อจะกร�บขอโอก�สช่วยเย็บให้	ขณะนั้น 
เองท่�นอ�จ�รย์มั่นแสดงอ�ก�รแปลกกว่�ทุกครั้งที่เคยเป็นม�	โดยจ้องมองม�ที่ท่�นอย่�งดุ	ๆ	พร้อมกับ 
ปัดมือห้�ม	แล้วพูดขึ้นว่�
 �Ë×Â ! ÍÂèÒÁÒÂØè§�
	 ในตอนนั้นท่�นคิดในใจว่�	�âÍéÂµÒÂ¡Ù�µÒÂ��	และหลังจ�กเงียบไปพักหนึ่ง	ท่�นอ�จ�รย์มั่น 
ก็กล่�วต่อว่�
	 “ธรรมด�ก�รภ�วน�กรรมฐ�นก็ต้องดูหัวใจตัวเอง	 ดูหัวใจตัวเองมันคิดเรื่องอะไร	 ๆ	 ก็ต้องดู 
หัวใจตัวเองสิผู้ภ�วน�	อันนี้จะให้คนอื่นม�ดูให้รู้ให้	กรรมฐ�นบ้�อะไร”
	 จึงเป็นอันรู้เหตุรู้ผลชัดเจนทันทีว่�	 ที่ท่�นอ�จ�รย์มั่นแสดงปฏิกิริย�ดังกล่�วขึ้นเช่นนี้ก็เพร�ะ 
คว�มคิดสงสัยของท่�นนั่นเอง	คร�วนี้ท่�นถึงกับหมอบร�บในใจอย่�งสุดซึ้งว่�
 �ÂÍÁáÅéÇ æ ¤ÃÒÇ¹Õé¢ÍÍèÍ¹¢ÍÂÍÁáÅéÇ�
	 หลังจ�กนั้นท่�นจึงได้กร�บขอโอก�สเข้�ช่วยเย็บผ้�อีกครั้งหนึ่ง	 คร�วนี้องค์ท่�นก็ไม่ได้ดุหรือ 
ห้�มอะไรอีก	เพร�ะทร�บดีว่�ลูกศิษย์ผู้นี้ได้ยอมแล้วอย่�งสนิทใจ

น้Óตานักสู้
	 โดยปกติธรรมด�ท่�นใช้เวล�ในก�รนั่งสม�ธิครั ้งละ 
ประม�ณ	๓	-	๔	ชั่วโมง	ตอนกล�งวันพอฉันจังหันเสร็จ	ล้�งบ�ตร	 
เช็ดบ�ตรเรียบร้อยแล้ว	 เอ�บ�ตรไปว�งที่ร้�น	 แล้วเข้�ท�ง 
จงกรมเลย	 โดยเดินจงกรมไปตลอดจนถึงเวล�ประม�ณ	 ๑๑	
โมงเป็นอย่�งน้อย	 หรือถึงเที่ยงวัน	 แล้วจึงพัก	 ออกจ�กพัก 
แล้วก็นั่งภ�วน�อีกร�วชั่วโมง	 แล้วก็ลงเดินจงกรมอีก	 ท่�นทÓ 
อย่�งนั้นอยู่เป็นกิจวัตรประจÓ

��ÁÖ§ÂÑ§ä§

ÁÖ§µéÍ§¾Ñ§ÇÑ¹Ë¹Öè§

¡Ù¨ÐàÍÒãËéÁÖ§¾Ñ§á¹è æ

ÁÖ§àÍÒ¡Ù¢¹Ò´¹ÕéàªÕÂÇ¹Ð...

ÁÖ§äÁè¾Ñ§¡ÙµéÍ§¾Ñ§

µéÍ§µÒÂ¡Ñ¹...�

๗๑ ๕ อุตสาหะพากเพียร ฝึกฝนจิต



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 เมื่ออยู่กับท่�นอ�จ�รย์มั่นพอสมควร	 ท่�นอย�กจะทดลองทÓคว�มเพียรโดยลÓพังอย่�งเต็มที่ 
ดูบ้�งเผื่อว่�จะเกิดผลดี	 แต่เมื่อออกวิเวกจริง	 ๆ	 แล้ว	 คว�มเพียรกลับไม่ค่อยเป็นผลเลย	 ต้องล้มลุก 
คลุกคล�นอย่�งหนัก	 จนหล�ยครั้งทÓให้ท่�นรู้สึกท้ออกท้อใจ	 แต่ด้วยใจที่	 “สู้ไม่ถอย”	 ท่�นก็ส�ม�รถ 
ผ่�นไปได้	ดังนี้
	 “�เข้�ไปอยู่ในป่�ในเข�	 ตั้งใจจะไปฟัดกับกิเลสเอ�ให้เต็มเหนี่ยวละนะคร�วนี้	 หลีกจ�กครูบ� 
อ�จ�รย์ออกไปเข้�ไปอยู่ในภูเข�	 ป่�มันสงบสงัด	 ป่�ไม่มีเรื่องอะไร	 แต่หัวใจมันสร้�งเรื่องขึ้นม�ละซิ	 
วุ่นอยู่กับเจ้�ของคนเดียว	เป็นบ้�อยู่คนเดียว
 �âÍêÂ ÍÂèÒ§¹Õé¨ÐÍÂÙè¤¹à´ÕÂÇä´éÂÑ§ä§ ¹ÕèË¹Õ¨Ò¡¤ÃÙºÒÍÒ¨ÒÃÂìäÁèä´é¶éÒà»ç¹ÍÂèÒ§¹ÕéáÅéÇ�
	 สู้มันไม่ได้จนน้Óต�ร่วง	ไม่ได้ลืมนะ...	น้Óต�ร่วง	โอ้โห	สู้มันไม่ได้	ตั้งสติพับล้มผล็อย	ๆ 	ตั้งเพื่อล้ม 
ไม่ใช่ตั้งเพื่ออยู่	ตั้งต่อหน้�ต่อต�นี่มันล้มต่อหน้�ต่อต�ให้เห็น	ปัดทีเดียวตก	๕	ทวีปโน่น
	 สมมุติว่�เร�ต่อยเข้�ไปนี้	 มันปัดแขนเร�นี้ตก	๕	ทวีป	อÓน�จแห่งคว�มรุนแรงของกิเลส	มัน 
แรงขน�ดนั้นนะอยู่ในหัวใจนี่...
	 ลงออกถึงกูถึงมึงทีเดียว	ซัดกับกิเลสนี่	ฟังซิว่�กูมึง	กูมึงในใจไม่ใช่กูมึงออกม�ข้�งนอก
 �ÁÖ§ÂÑ§ä§ÁÖ§µéÍ§¾Ñ§ÇÑ¹Ë¹Öè§ ¡Ù¨ÐàÍÒãËéÁÖ§¾Ñ§á¹è æ ÁÖ§àÍÒ¡Ù¢¹Ò´¹ÕéàªÕÂÇ¹Ð... ÂÑ§ä§¡Ùä´é·ÕèáÅéÇ¡Ù¨Ð 
àÍÒÁÖ§àËÁ×Í¹¡Ñ¹ ÂÑ§ä§ÁÖ§µéÍ§¾Ñ§ ÁÖ§äÁè¾Ñ§ÇÑ¹Ë¹Öè§ ÁÖ§µéÍ§¾Ñ§ÇÑ¹Ë¹Öè§ ÁÖ§äÁè¾Ñ§¡ÙµéÍ§¾Ñ§ µéÍ§µÒÂ¡Ñ¹�
	 ม�ก็เอ�กันแหละ	ซัดกันไม่ถอย...	ต้องต�ยกัน	ต่�งคนต่�งสู้กันไม่มีถอยกัน
 �àÍéÒ ¡ÔàÅÊ¡ÑºàÃÒà»ç¹¤ÙèµèÍÊÙé¡Ñ¹¹Õé¨¹¡ÃÐ·Ñè§¶Ö§ÇÑ¹µÒÂäÁèãËéà»ç¹ àÍÒãËéµÒÂ´éÇÂ¡Ñ¹ ¡ÔàÅÊäÁèµÒÂ 
¡çàÃÒµÒÂà·èÒ¹Ñé¹���
	 เหตุก�รณ์ในตอนนั้น	ท่�นเคยยกเอ�ม�สอนพระว่�	ตอนที่กองทัพกิเลสมีกÓลังม�กกว่�นั้น	ยังไม่ 
สมควรที่จะอยู่คนเดียว	 ต้องเข้�ห�ครูบ�อ�จ�รย์	 เพร�ะก�รอยู่กับครูบ�อ�จ�รย์	 แม้จะยังไม่ก้�วหน้� 
อะไร	แต่ก็เป็นที่อบอุ่นใจได้

มารกระ«ิบ
	 ท่�นพูดเสมอว่�	 ก�รอยู่คนเดียวมันสนุก 
ประกอบคว�มเพียร	วัน	ๆ 	หนึ่งไม่พูดคุยกับใครเลย	ถ้� 
ไม่กินข้�วกี่วันก็ไม่เห็นใครทั้งนั้น	 จึงไม่มีอะไรม�ยุ่ง 
เกี่ยวในวงคว�มเพียรตลอดเว้นแต่เวล�หลับ	 แต่บ�งที 
กิเลสก็กล่อมเอ�บ้�งเหมือนกันว่�
 ��â¸è !! ÁÒÍÂÙèÍÂèÒ§¹ÕéàËÁ×Í¹¤¹ÊÔé¹·èÒ äÁèÁÕ 
¤Ø³¤èÒÁÕÃÒ¤ÒÍÐäÃàÅÂ âÅ¡Ê§ÊÒÃà¢Ò¡çÍÂÙèä´éÊÐ´Ç¡ 
ÊºÒÂÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹ äÁèµéÍ§ÁÒÃÑº¤ÇÒÁ·Ø¡¢ì·ÃÁÒ¹ 
àËÁ×Í¹àÃÒ«Öè§à»ÃÕÂºàËÁ×Í¹¤¹ÊÔé¹·èÒ¹Õè ·ÓäÁ¨Ö§µéÍ§ÁÒ·ÃÁÒ¹ÍÂÙèã¹»èÒã¹Ã¡ ¡ÑºÊÑµÇì¡ÑºàÊ×ÍÍÂèÒ§¹Õé äÁèÁÕ 
¤Ø³¤èÒÃÒ¤ÒÍÐäÃ��
	 ด้วยคว�มคิดเช่นนี้	 ทÓให้ท่�นรู้สึกท้อถอยน้อยใจและอ่อนคว�มเพียรลงไปบ้�งเหมือนกัน	ท่�น 
เล่�ว่�กิเลสม�รมันคอยแอบกระซิบคอยสอดแทรกอยู่ตลอด	ทั้ง	ๆ	ที่ก็พย�ย�มทÓคว�มเพียรอยู่เช่นนั้นดังนี้
	 “�วันหนึ่งผมยังไม่ลืม	ผมไม่ได้ดูน�Ìิก�	เร�ก็นั่งภ�วน�จะไปดูน�Ìิก�อะไร	มันดึกจริง	ๆ	นะ 
วันนั้น	จิตมันยังลงไม่ได้...	ก็พอดีเข�มีลÓกันท�งภ�คอีส�นเข�เรียกลÓ	ลÓย�วข้�มทุ่งน�ไปจ�กบ้�นน�มน
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	 เข�ม�เที่ยวส�วท�งบ้�นน�มน	เข�อยู่บ้�นโพนทอง	ด้�นตะวันออกวัดบ้�นน�มนนู้นน่ะ	เข�ลÓ 
ย�วไปต�มทุ่งน�	ฟังอ�ก�รเข�ร้องเพลง	เข�ลÓย�วเพลงภ�คนี้	จิตมันยังวิตกขึ้นม�ได้ในขณะนั้น
 �âÍé à¢ÒÂÑ§ÁÕ¤ÇÒÁÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹Ã×è¹àÃÔ§ à´Ô¹¢ÑºÅÓ·Óà¾Å§µÑ´·Øè§¹Òä»ÍÂèÒ§à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹äÁèÁÕ¤ÇÒÁ 
·Ø¡¢ì¡ÒÂ·ÃÁÒ¹ã¨àËÁ×Í¹àÃÒ
 äÍéàÃÒ¹Õé¡ÓÅÑ§µ¡¹Ã¡·Ñé§à»ç¹... äÁèÁÕã¤Ã·Õè¨Ð·Ø¡¢ìÂÔè§¡ÇèÒàÃÒ¤¹ã¹âÅ¡¹Õé ¡ÓÅÑ§µ¡¹Ã¡·Ñé§à»ç¹ÍÂÙèàÇÅÒ¹Õé�
 คว�มคิดปรุงดังกล่�วมีขึ้นขณะได้ยินเสียงลÓเพลงอยู่นั้น	 แต่แล้วท่�นก็หวนระลึกเป็นธรรมขึ้น
ม�แก้ว่�
	 “�เร�เคยตกนรกทั้งเป็นกับกิเลส	 ตกนรกทั้งต�ยกับกิเลสม�กี่กัปกี่กัลปìแล้วนี่	 จะตะเกียก 
ตะก�ยตนให้พ้นจ�กนรกของกิเลส	 ทÓไมจึงเห็นว่�เป็นคว�มทุกข์คว�มลÓบ�ก	 เร�ประกอบคว�มเพียร 
ห�อะไร?	ห�นรกอเวจีที่ไหนเวล�นี้	�”
	 ท่�นว่�มันคิดขึ้นปุêบแก้กันทันทีเลย	จ�กนั้นไม่น�นจิตก็สงบลงได้

หลงป่า
	 มีอยู่คร�วหนึ่งระหว่�งที่ท่�นพร้อมหมู่คณะกÓลังเที่ยววิเวกห�สถ�นที่ภ�วน�ในป่�ในภูอยู่นั้น	 
เมื่อยิ่งเดินหน้�ไปเรื่อยก็ยิ่งพลัดหลงท�งไปเรื่อย	 ยิ่งเข้�ป่�ลึกขึ้น	 ๆ	 จนไม่พบบ้�นผู้คนเลย	 เหตุก�รณ์ 
คร�วนั้นท่�นกล่�วว่�รอดม�ได้ด้วยอÓน�จของบุ	ญของท�น	ดังนี้
	 “�ไปเที่ยวในภูเข�จ�กระหว่�งสกลนครกับก�Ìสินธุ์	 เข้�ไปในเข�ไปหลงป่�ละซี	 เข้�ไปใน 
หุบเข�เลยนะ	เข�ไม่รู้กี่ลูกกี่ชั้น	เข้�ไปจมอยู่ในเข�เลย	พอดีไปเจอพวกเข�ไปทÓไร่อยู่ในเข�มี	๔	-	๕	
หลังค�	เข�ไปทÓไร่อยู่ในหุบ	หลงเข้�ไปตรงนั้น	เข�จนงงเลย
 �âË ·èÒ¹ÁÒä´éÂÑ§ä§ ?�
	 คือตอนกล�งคืนนั้นมีนิมิตเสียก่อนนะ	หลงป่�ไปด้วยกัน	๓	องค์ยังไม่ได้แยกจ�กกัน	ต�มธรรมด� 
ออกจ�กวัดแล้วก็ไปทีละ	 ๒	 องค์	 ๓	 องค์แล้วก็ไปแยกกันข้�งหน้�	 ไปวันนั้นยังไม่ได้แยกเลย	 ไปก็ 
ไปหลงป่�กล�งคืน	งมเง�ไป

 �àÍéÒ ¹Í¹ã¹»èÒ¹ÕèáËÅÐ§Áä»äË¹ áÅéÇµÑé§ÊÑ¨Í¸ÔÉ°Ò¹¹Ð ¨ÐÍÍ¡·Ò§ÀÒÇ¹Ò¡çä´é ÍÍ¡·Ò§ 
¤ÇÒÁ½Ñ¹¡çàÍÒ áÅéÇºéÒ¹ÍÂÙè·Ò§äË¹ ÁÑ¹ËÅ§¶¹Ñ´áÅéÇ à¢éÒã¹ËØºà¢Ò ºéÒ¹ÍÂÙè·Ò§äË¹ãËéµÑé§ÊÑ¨Í¸ÔÉ°Ò¹¹Ð�
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๗๓ ๕ อุตสาหะพากเพียร ฝึกฝนจิต



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 องค์นั้นก็ตั้งองค์นี้ก็ตั้ง	เร�ก็ตั้ง	ตั้งสัจอธิษฐ�น	จะออกท�งภ�วน�ก็ได้	ออกท�งไหนก็ได้	พอดี 
กล�งคืนม�นิมิตแล้ว...	 ทีนี้พอกล�งคืนม�ก็ฝันละทีนี้	 องค์นั้นก็ฝัน	 องค์นี้ก็ฝัน	 ฝันด้วยกันทั้ง	 ๓	 องค์ 
ด้วยนะ	แปลกอยู่
	 องค์หนึ่งฝัน �ºéÒ¹ÍÂÙè·Ò§äË¹ ?�
 �ºéÒ¹ÍÂÙè·Ò§¹Õé� ªÕéä»·Ò§·ÔÈãµé �ÃÙéä´éÂÑ§ä§ÇèÒºéÒ¹ÍÂÙè·Ò§¹Õé ?�
 �ÁÕáµè¼ÙéËญ Ô§ËÒºÍÐäÃµèÍÍÐäÃËÅÑè§äËÅ¼èÒ¹ÁÒ¹Õèä»·Ò§¹ÕéáËÅÐ ä»·Ò§·ÔÈãµé¹Õé�
 �áÅéÇÍ§¤ì¹ÕéÅèÐ½Ñ¹ÇèÒÂÑ§ä§ ?�
 �ºéÒ¹ÍÂÙè·Ò§¹ÕéÍÕ¡�
 �ÃÙéä´éÂÑ§ä§ ?� 
 �ÁÕáµè¼ÙéË ญÔ§ËÒºÊÔè§ËÒº¢Í§¾ÐÃØ§¾ÐÃÑ§ä»¹Õé�	แล้วว่�	�ÇÑ¹¹ÕéàÃÒ¨Ð¾º¼ÙéËญ Ô§¡èÍ¹¹Ð�
 �àÍéÒ ÍÂÙèã¹¡ÅÒ§à¢Ò¨Ð¾º¼ÙéËญ Ô§ä´éÂÑ§ä§ ?�
 �ËÒ¡¨Ð¾º¡çà¾ÃÒÐ¤ÇÒÁ½Ñ¹ºÍ¡ÍÂèÒ§¹Ñé¹�
	 เร�ก็อีกเหมือนกัน	หมู่เพื่อนม�ถ�มเร�ว่�	�à»ç¹ÂÑ§ä§ ?�
 �ºéÒ¹ÍÂÙè·Ò§¹Õé¨ÃÔ§áµèäÁèãªèºéÒ¹¹Ðà»ç¹·Ñº à¢ÒÁÒµÑé§·ÑºÍÂÙè·Ò§´éÒ¹¹Õé àÁ×èÍ¤×¹àËç¹âÂÁáÁèÁÒËÒ  
ÁÕà´ç¡ÊÍ§ÊÒÁ¤¹µÔ´µÒÁâÂÁáÁèÁÒ âÂÁáÁèÁÒËÒÁÒ¶Ò§¹Ñé¹¶Ò§¹Õé»Øº»Ñº æ áÅéÇ¡ç¾Òà´ç¡¢¹¢Í§ä» 
ä»·Ò§¹ÕéáËÅÐ ºéÒ¹ÍÂÙè·Ò§¹ÕéËÃ×Í·ÑºÍÂÙè·Ò§¹ÕéáËÅÐ àÍéÒ ä»·Ò§¹Õé�
	 นั่นละพอตื่นแล้วก็บุกต�มทิศเลยไปอยู่ในหุบเข�ลึก	ๆ 	นะ	มีบ้�นอยู่	๔	หลังค�เรือน	เข�ม�ทÓไร่ 
อยู่ในหุบเข�	ไป...เข�งงเลย
 �âÍêÂ ·èÒ¹ÁÒä´éÂÑ§ä§¹Õè â¶µÒÂ æ æ�
	 ไปได้พบผู้หญ	ิงก่อนจริง	ๆ	มีแต่ผู้หญ	ิงตÓข้�วกันตุบตับ	ๆ	ผู้ช�ยไม่มีสักคนเดียว	มีเด็กเล่นอยู่ 
สองส�มคนอีก	 เด็กก็ลักษณะที่ว่�นั่นแหละ	 เข�ว่�	ญ�ครูเป็นคว�มเค�รพ	 	ญ�ครู	ญ�ช�หลวงต�	นี่เป็น 
คว�มเค�รพของเข�
 �ÁÒä´éÂÑ§ä§ ? àÁ×èÍ¤×¹¹Õé¡ç½Ñ¹¡Ñ¹ ÁÒàÅèÒÊÙè¡Ñ¹¿Ñ§ÍÂÙè¹Õè ½Ñ¹ÇèÒ¾ÃÐ·èÒ¹ÁÒâ»Ã´ ó Í§¤ìàÁ×èÍ¤×¹¹Õé 
ºéÒ¹¹Ñé¹¡ç½Ñ¹ ºéÒ¹¹Õé¡ç½Ñ¹ ¡çá»Å¡ÍÂÙè¹Ð
 ½Ñ¹ÇèÒ ญÒ¤ÃÙ (¤×Í¾ÃÐ) ·èÒ¹ÁÒâ»Ã´ ó Í§¤ìàÁ×èÍ¤×¹¹Õé ¾Ù´¡Ñ¹¨ºà´ÕëÂÇ¹Õé ¾Ç¡¼ÙéªÒÂà¢Òä» 
äÃè¹Í¡ºÃÔàÇ³¹Ñé¹ à¾Ôè§ä»µÐ¡Õé¹ÕéÇèÒ¾ÃÐÁÒâ»Ã´ ó Í§¤ì�
	 พอดีไปพวกนั้นเข�ก็งง	เข�ว่�
 �¶éÒäÁè¾ººéÒ¹¹ÕéµéÍ§µÒÂäÁèÁÕ·Ò§Í×è¹·Ò§ã´ ¹Í¡¨Ò¡¨Ðä»¾º¾Ç¡¹ÒÂ¾ÃÒ¹à¢Ò¹Ð ¶éÒ¼ÙéÁÕá¡èã¨ 
à¢Ò¡ç¨Ð¾ÒÂéÍ¹¡ÅÑºËÅÑ§ä» ÂéÍ¹·Ò§ä»ÊÙèºéÒ¹ ÁÒ¹ÕéÁÑ¹ÅÖ¡¾ÍáÅéÇ¹Õè ¢éÒÁà¢Òáµèà¾ÕÂ§ÅÙ¡à´ÕÂÇÊÍ§ÅÙ¡à·èÒ¹Ñé¹ 
µÒÂàÅÂ à¾ÃÒÐá¶Ç¹ÕéäÁèÁÕºéÒ¹àÅÂ ÍÂÙèã¹ËØºà¢Ò�
	 เร�ก็เลยได้กินข้�วกับเข�	 แล้วบอกเพื่อนฝูงด้วยว่�	 �ÇÑ¹¹ÕéàÃÒÍÂèÒ¾Ù´ÍÐäÃ¹Ð ¨ÐÁÕ¤¹µÒÁÊè§ 
àÃÒ¹ÐÇÑ¹¹Õé à¾ÃÒÐÁÕà´ç¡ÁÒàÍÒ¢Í§ºÃÔ¢ÒÃ¼Áä» àÃÒäÁèä´éºÍ¡à´ç¡ à´ç¡ÁÒ¢¹ºÃÔ¢ÒÃä»àÅÂ ÇÑ¹¹Õé¤ÍÂ´Ù¨Ð 
ÁÕ¤¹ä»Êè§àÃÒ�
	 พอกินข้�วแล้วเข�บอกว่�	 �¾Ç¡¼ÁµéÍ§ä»Êè§·èÒ¹ ¶éÒäÁèä»Êè§ ·èÒ¹¡çµÒÂÍÕ¡�	 เข�ต�มส่งย้อน 
หลังไปส่งใส่ท�งเข้�หมู่บ้�น
	 นี่เร�มันอัศจรรย์ที่ว่�อยู่ในหุบเข�ลึก	ๆ	มันหลงไปได้ยังไงหลงไปในหุบเข�เท่�กÓปั้นนี่นะ	ภูเข� 
นี่กว้�งเท่�ท้องฟ้�มห�สมุทร	 แล้วมันหลงไปได้ยังไงนี่อัศจรรย์อยู่เหมือนกันนะ	 เวล�จะต�ยไม่ต�ยนะ	 
ที่ว่�จะต�ย	ๆ	ก็เพร�ะปÕนเข�	เข�พูดว่�

๗๔



 �äÁèãªèÍÐäÃËÃÍ¡·èÒ¹ »Õ¹à¢ÒÅÙ¡¹ÕéÅ§ÅÙ¡¹Õé¢Öé¹ÅÙ¡¹Ñé¹ ¡ÇèÒ¨Ð¶Ö§ºéÒ¹¤¹ÁÑ¹¡ÕèÊÔºà¢Ò ·èÒ¹ä»ä´é 
à¾ÕÂ§ ò - ó ÇÑ¹·èÒ¹¡çáÂèáÅéÇµÒÂáÅéÇ ¹ÕèÁÒà¨Í¾Ç¡¼Á´ÕáÅéÇ·èÒ¹äÁèµÒÂáËÅÐ¤ÃÒÇ¹Õé�
	 นี่เร�เชื่อเวล�จÓเป็นเป็นอย่�งนั้นจริง	ๆ	นะมันห�กบันดลบันด�ล	มิหนÓซ้Óเทวบุตรเทวด�ยัง 
บันดลบันด�ลให้เข�ฝันท�งโน้นว่�พระท่�นม�โปรด	๓	องค์	 ท�งนี้ก็ฝันว่�จะไปห�โยม	 โยมต�มส่ง	 เร� 
เลยฝังใจจนกระทั่งทุกวันนี้�
	 ภ�ยในใจนี้เร�เชื่อ	เชื่อในหัวใจเจ้�ของเองว่�เปÔดโล่งอยู่ตลอด�	นี่แหละอÓน�จแห่งก�รทÓบุ	ญ 
ให้ท�นไม่อดอย�ก	ถึงเวล�จÓเป็นห�กมีผู้ม�ช่วยจนได้นั่นแหละ	ห�กมี	ฟังแต่ว่�	“มี”	เถอะ	อÓน�จท�น 
บันดลบันด�ลให้มีผู้ใดผู้หนึ่งมีใจบุญเข้�ม�ช่วยสงเคร�ะห์สงห�	 เพร�ะอÓน�จแห่งบุ	ญของเร�มีเป็น 
เครื่องดึงดูดกัน�”

เร่งความเพียรเต็มกÓลัง
	 ที่บ้�นน�มน	 จังหวัดสกลนคร	 เป็นพรรษ�ที่	 ๒ ของ 
ก�รไปศึกษ�อยู่กับท่�นอ�จ�รย์มั่น	 และนับเป็นพรรษ�ที่	 ๑๐	 
ของก�รบวช	 ท่�นเริ่มหักโหมคว�มเพียรม�ตั้งแต่เดือนเมษ�ยน 
ก่อนเข้�พรรษ�ปÕนี ้หลังจ�กท่�นอ�จ�รย์มั ่นเสร็จง�นเผ�ศพ 
หลวงปู่เส�ร์แล้ว	 ท่�นก็ไปรับท่�นอ�จ�รย์มั่นม�ด้วยกัน	 และ 
เดินท�งจ�กพระธ�ตุพนมเข้�ม�อยู่บ้�นน�มน
	 แต่ในพรรษ�นี้ท่�นเร่งคว�มเพียรอย่�งเต็มเหนี่ยวยิ่งกว่� 
ธรรมด�	 หักโหมทั้งร่�งก�ยและจิตใจกล�งวันไม่นอนเลย	 เว้น 
แต่วันที่นั่งสม�ธิตลอดรุ่งวันนั้นจึงจะยอมให้พักกล�งวัน	 ถ้� 
วันไหนทÓคว�มเพียรธรรมด�	ๆ	กล�งวันท่�นจะไม่ยอมพักเลย
	 ในคืนที่นั่งสม�ธิตลอดรุ่งนั้น	 ท่�นจะไม่ยอมให้มีก�รพลิก 
เปลี่ยนหรือขยับแข้งข�ใด	 ๆ	 ทั้งสิ้นเลย	 ท่�นเคยเล่�ถึงคว�ม 
เจ็บปวดที่ได้รับจ�กก�รนั่งตลอดคืนเช่นนั้นให้ฟังว่�
	 “�เหมือนกับก้นมันพองหมด	กระดูกเหมือนจะแตกทุกข้อ 
ทุกท่อนกระดูกมันต่อกันตรงไหน	 หรือแม้แต่ข้อมือก็เหมือนมัน 
จะข�ดออกจ�กกัน	 ทุกขเวทน�คว�มเจ็บปวดเวล�ขึ้น	 มันขึ้น 
หมดทุกสิ่งทุกอย่�งทุกแง่ทุกมุมในร่�งก�ยเลย�”
	 ก�รโหมคว�มเพียรหล�ยต่อหล�ยครั้งเข้�เช่นนี้ทÓให้ก้น 
ของท่�นถึงกับพองและแตกเลอะเปื้อนใส่สบงเลยทีเดียว	ดังนี้
	 “�ห�กวันไหนที่หักโหมกันเต็มที่แล้ว	 จิตไม่ส�ม�รถลงได้ 
ง่�ย	ๆ	วันนั้นมันแพ้ท�งร่�งก�ยม�ก	บอบช้Óม�ก	คือในเวล�นั่ง	
จะแสบก้นเหมือนถูกไฟเผ�	 ถึงขน�ดต้องได้นั่งพับเพียบฉัน 
จังหันเลยทีเดียว
	 แต่ถ้�วันไหนที่พิจ�รณ�ทุกขเวทน�ติดปั๊บ	ๆ 	เก�ะติดปั๊บ	ๆ 	 
วันนั้นแม้จะนั่งสม�ธิภ�วน�ตลอดรุ่งเหมือนกันก็ต�ม	 แตก่ลับ 
ไม่มีอะไรชอกช้Óภ�ยในร่�งก�ยเลย	 พอลุกขึ ้นก็ไปเลย 
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ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ธรรมด�	ๆ 	เหมือนกับว่�เร�นั่งแค่	๓	-	๔	ชั่วโมงเป็นประจÓต�ม 
คว�มเคยชินนั้นเอง�”
	 คว�มอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจ�กก�รนั่งตลอดรุ่งนี้เกิดจ�กผล 
ของก�รพิจ�รณ�ทุกขเวทน�	 ในเรื่องนี้ท่�นสอนพระเณรอย่�ง 
ถึงใจดังนี้
	 “�ตอนที่เห็นคว�มอัศจรรย์	 ก็เห็นตอนนั่งภ�วน�ตลอด 
รุ่ง	 ตั้งแต่เริ่มคืนแรกเลย	 พิจ�รณ�ทุกขเวทน�	 แหม	 มันทุกข์ 
แสนส�หัสนะ	 ทีแรกก็ไม่นึกว่�จะนั่งสม�ธิภ�วน�ตลอดรุ่ง	 นั่ง 

ไป	ๆ	ทุกขเวทน�เกิดขึ้น	ๆ	พิจ�รณ�ยังไงก็ไม่ได้เรื่อง
 �àÍêÐ ÁÑ¹ÂÑ§ä§¡Ñ¹¹ÕèÇèÐ ! àÍéÒ ÇÑ¹¹ÕéµÒÂ¡çµÒÂ�	เลยตั้งสัจอธิษฐ�นในขณะนั้น	เริ่มนั่งตั้งแต่บัดนี้
ไปจนถึงสว่�งถึงจะลุก
 �àÍéÒ à»ç¹¡çà»ç¹ µÒÂ¡çµÒÂ!�
	 �เวล�นั่งก็ไม่ให้มีข้อแม้ใด	ๆ	เช่น	ปวดหนักปวดเบ�	อย�กถ่�ยถ่�ยไป	ถ่�ยไปแล้วเร�จะล้�ง
ไม่ได้เหรอ	 ล้�งไม่ได้อย่�อยู่ให้หนักศ�สน�	 ต�ยเสียดีกว่�	 เพร�ะฉะนั้นจึงไม่มีข้อแม้�	 แต่มันก็ไม่เคย
ปวดถ่�ยนะ	เรื่องปวดเบ�นี่ไม่มีหละ	 เพร�ะจีวรมันเปÕยกหมด	เปÕยกเหมือนเร�ซักผ้�จริง	ๆ	นะ	ไม่ใช่
ธรรมด�...	เปÕยกหมดตัวเลยเพร�ะมันจะต�ย
	 มันไม่ใช่เหงื่อละ		ภ�ษ�ภ�คอีส�นเข�เรียก	ย�งต�ย	อันนี้มันจะไปปวดเบ�ที่ตรงไหน	เหงื่อมัน
ออกหมด	ส่วนก�รถ่�ยหนักนั้นมันอ�จเป็นได้	แต่ที่ผ่�นม�นี้มันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่	ห�กเป็นขึ้นม�จริง	ๆ	
ก็เอ�จริง	ๆ	นี่	ขน�ดนั้น�
	 �จ�กนั้นก็ฟ�ดกันเลยทีเดียวจนกระทั่งจิตซึ่งไม่เคยพิจ�รณ�	 ปัญญ�ยังไม่เคยออกแบบนั้นนะ	 
แต่พอเวล�มันจนตรอกจนมุมจริง	ๆ		โอëย	ปัญญ�มันไหวตัวทันเหตุก�รณ์ทุกแง่ทุกมุม	จนกระทั่งรู้เท่�
ทุกขเวทน�	รู้เท่�ก�ย	รู้เรื่องจิต	ต่�งอันต่�งจริงมันพร�กกันลงอย่�งห�ยเงียบเลย	ทั้ง	ๆ 	ที่เร�ไม่เคยเป็น
อย่�งนั้นม�ก่อนเลย
	 ก�ยห�ยในคว�มรู้สึก	ทุกขเวทน�ดับหมด	เหลือ
แต่คว�มรู้ที่สักแต่ว่�รู้	ไม่ใช่รู้เด่น	ๆ 	ชนิดค�ด	ๆ 	หม�ย	ๆ 	 
ได้นะ	คือสักแต่ว่�รู้เท่�นั้น	แต่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุด	
อัศจรรย์ที่สุดในขณะนั้น
	 พอถอนขึ้นม�	 ก็พิจ�รณ�อีก	 แต่ก�รพิจ�รณ� 
เร�จะเอ�อุบ�ยต่�ง	 ๆ	 ที่เคยพิจ�รณ�แล้วม�ใช้ขณะนั้น 
ไม่ได้ผล	 มันเป็นสัญญ�อดีตไปเสีย	 ต้องผลิตขึ้นม�ใหม่ 
ให้ทันกับเหตุก�รณ์ในขณะนั้น	 จิตก็ลงได้อีก	คืนนั้นลงได้
ถึง	๓	ครั้งก็สว่�ง	โอëย	อัศจรรย์เจ้�ของละซิ�”

รู้ชัดประจักษ์ “ตาย”
	 พอถึงรุ่งเช้�เมื่อได้โอก�สอันเหม�ะสม	 ท่�นก็ขึ้นกร�บเรียนท่�นอ�จ�รย์มั่น	 ซึ่งต�มปกติ
ท่�นเองมีคว�มเกรงกลัวท่�นอ�จ�รย์มั่นม�ก	 แต่วันนั้นกลับไม่รู้สึกกลัวเลย	 เป็นเพร�ะอย�กจะกร�บ
เรียนเร่ืองคว�มจริงของท่�นให้ท่�นอ�จ�รย์มั่นได้รับทร�บและให้ท่�นเห็นผลแห่งคว�มจริงว่�ปฏิบัติม�
อย่�งไรจึงได้ปร�กฏผลเช่นนี้	 ท่�นจึงพูดขึ้นม�อย่�งอ�จห�ญแบบที่ไม่เคยพูดกับท่�นอ�จ�รย์มั่นอย่�ง

��àÍéÒ ·Õ¹Õéä´éËÅÑ¡áÅéÇ

àÍéÒ àÍÒÁÑ¹ãËéàµçÁàË¹ÕèÂÇ

ÍÑµÀÒ¾à´ÕÂÇ¹Õé

ÁÑ¹äÁèä´éµÒÂ¶Ö§ õ Ë¹¹Ð

ÁÑ¹µÒÂË¹à´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹¹Ð...�
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นั้นม�ก่อน	ดังนี้
	 “�ทั้ง	ๆ	ที่เร�พูดขึงขังตึงตังใส่เปรี้ยง	ๆ	ท่�นก็คงจับได้เลยว่�
 �âËÂ ·Õ¹ÕéáËÅÐ¡ำÒÅÑ§ºéÒÁÑ¹¢Öé¹áÅéÇ�
	 ท่�นคงว่�งั้น	�ÁÑ¹ÃÙé¨ÃÔ§ æ�
	 คว�มหม�ยว่�มันรู้จริง	ๆ	เพร�ะเร�พูดแบบไม่สะทกสะท้�น	เล่�อะไร	ๆ	ให้ฟัง	ท่�นจะค้�น
เร�ตรงไหน	ท่�นก็ไม่ได้ค้�น	มีแต่เออ...	เอ�	พอเร�จบลงแล้ว	ก็หมอบลงฟังท่�นจะว่�ยังไง...	ท่�นก็ขึ้น
เต็มเหนี่ยวเหมือนกันนะ	ท่�นรู้นิสัยบ้�	ว่�งั้นนะ
 �ÁÑ¹µéÍ§ÍÂèÒ§¹Õé àÍéÒ ·Õ¹Õéä´éËÅÑ¡áÅéÇ àÍéÒ àÍÒÁÑ¹ãËéàµçÁàË¹ÕèÂÇ ÍÑµÀÒ¾à´ÕÂÇ¹ÕéÁÑ¹äÁèä´éµÒÂ¶Ö§ õ 
Ë¹¹Ð ÁÑ¹µÒÂË¹à´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹¹Ð ·Õ¹Õéä´éËÅÑ¡áÅéÇ àÍÒãËéàµçÁàË¹ÕèÂÇ¹Ð�
	 �ว่�อย่�งนั้นเลยเชียว	ท่�นเอ�หนัก	อธิบ�ยให้ฟังจนเป็นที่พอใจ	เร�ก็เป็นเหมือนหม�ตัวหนึ่ง	
พอท่�นยอบ้�ง	ยุบ้�ง	หม�เร�ตัวโง่นี้	ก็ทั้งจะกัดทั้งจะเห่�...	มันพอใจ	มันมีกำ�ลังใจ	ทีนี้จึงฟัดกันใหญ่�”
	 เมื่อได้กำ�ลังใจจ�กท่�นอ�จ�รย์มั่นเช่นนี้	ท่�นก็ยิ่งจริงจังเพิ่มขึ้นไปอีก	คือพอเว้นคืนหนึ่งสองคืน
ท่�นก็นั่งตลอดรุ่งอีก	และก็เว้น	๒	-	๓	คืนก็นั่งตลอดรุ่งอีก	จนกระทั่งจิตเกิดอัศจรรย์	เข้�ใจชัดเจนเรื่อง
คว�มต�ย	ดังนี้
	 “�เวล�มันรู้จริง	ๆ 	แล้ว	แยกธ�ตุแยกขันธ์ดูคว�มเป็นคว�มต�ย	ธ�ตุสี่	ดิน	น้ำ�	ลม	ไฟ	สล�ย
ตัวลงไปแล้วก็เป็นดิน	 เป็นน้ำ�	 เป็นลม	 เป็นไฟต�มเดิม	 อ�ก�ศธ�ตุก็เป็นอ�ก�ศธ�ตุต�มเดิม	 ใจที่กลัว
ต�ยก็ยิ่งเด่น	มันเอ�อะไรม�ต�ย		รู้เด่นขน�ดนี้มันต�ยได้ยังไง	ใจก็ไม่ต�ยแล้วมันกลัวอะไร	มันโกหกกัน	
โลกกิเลสมันโกหกกันต่�งห�ก	หม�ยถึงกิเลสโกหกสัตว์โลกให้กลัวต�ยทั้งที่คว�มจริงไม่มีอะไรต�ย
	 พิจ�รณ�วันหนึ่งได้อุบ�ยแบบหนึ่งขึ้นม�	พิจ�รณ�อีก	วันหนึ่งได้อุบ�ยแบบหนึ่งขึ้นม�	แต่มันมี
อุบ�ยแบบเผ็ด	ๆ	ร้อน	ๆ	แบบอัศจรรย์ทั้งนั้น	จิตก็ยิ่งอัศจรรย์	และกล้�ห�ญจนถึงขน�ดที่ว่�
 �àÇÅÒ¨ÐµÒÂ¨ÃÔ§ æ ÁÑ¹¨ÐàÍÒàÇ·¹ÒË¹éÒäË¹ÁÒËÅÍ¡àÃÒÇÐ ·Ø¡¢àÇ·¹Ò·Ø¡á§è·Ø¡ÁØÁ·ÕèáÊ´§ã¹
ÇÑ¹¹Õéà»ç¹àÇ·¹Ò·ÕèÊÁºÙÃ³ìáÅéÇ àÅÂ¨Ò¡¹Õé¡çµÒÂà·èÒ¹Ñé¹ ·Ø¡¢àÇ·¹ÒàËÅèÒ¹ÕéàÃÒàËç¹Ë¹éÒÁÑ¹ËÁ´ à¢éÒã¨¡Ñ¹
ËÁ´ á¡éä¢ÁÑ¹ä´éËÁ´ áÅéÇàÇÅÒ¨ÐµÒÂÁÑ¹¨ÐàÍÒàÇ·¹ÒË¹éÒäË¹ÁÒËÅÍ¡àÃÒãËéËÅ§ÍÕ¡ÇÐ ËÅ§ä»äÁèä´é 
àÇ·¹ÒµéÍ§àÇ·¹ÒË¹éÒ¹ÕéàÍ§
 ¾Ù´¶Ö§àÃ×èÍ§¤ÇÒÁµÒÂ¡çäÁèÁÕÍÐäÃµÒÂ ¡ÅÑÇÍÐäÃ¡Ñ¹ ¹Í¡¨Ò¡¡ÔàÅÊÁÑ¹â¡Ë¡àÃÒãËéËÅ§ä»µÒÁ¡Å
ÍØºÒÂÍÑ¹¨ÍÁ»ÅÍÁ¢Í§ÁÑ¹à·èÒ¹Ñé¹ áµèºÑ´¹Õéä»àÃÒäÁèËÅ§¡Å¢Í§ÁÑ¹ÍÕ¡áÅéÇ�
	 นั้นละ	 จิตเวล�มันรู้	 และมันรู้ชัดตั้งแต่คืนแรกนะ	 ที่ว่�จิตเจริญแล้วเสื่อม	 ๆ	 ก่อนม�ภ�วน�
จนนั่งตลอดรุ่งคืนแรกมันก็ไม่เสื่อม	ตั้งแต่เดือนเมษ�ยนม�ก็ไม่เสื่อมแต่มันก็ยังไม่ชัด	พอม�ถึงคืนวันนั้น
แล้วมันชัดเจน
 �àÍéÍ ÁÑ¹µéÍ§ÍÂèÒ§¹ÕéäÁèàÊ×èÍÁ�
	 เหมือนกับว่�มันปÕนขึ้นไปแล้วก็ตกลง	 ขึ้นไปแล้วก็ตกลง	 ๆ	 แต่คร�วนี้พอปÕนขึ้นไปเก�ะติดปั๊บ	
ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เสื่อม	มันรู้แล้ว	จึงได้เร่งเต็มที่เต็มฐ�น�”

ข้อคิดหลายแง่ หลายกระทง
	 ตลอดพรรษ�ที่บ้�นน�มนแห่งนี้ท่�นยังคงสม�ท�นธุดงค์อย่�งเคร่งครัดในข้อฉันอ�ห�รที่ได้ม�
ในบ�ตรเท่�นั้นเหมือนเมื่อครั้งไปอยู่กับท่�นอ�จ�รย์มั่นใหม่	 ๆ	 ในปÕแรก	 แม้ท่�นอ�จ�รย์มั่นจะทร�บดี
ถึงคว�มเคร่งครัดจริงจังของท่�นในเรื่องนี้	 แต่ด้วยคว�มเมตต�ของครูบ�อ�จ�รย์ที่มีต่อศิษย์ประกอบกับ 

๗๗ ๕ อุตสาหะพากเพียร ฝึกฝนจิต



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

จะห�อุบ�ยสอนศิษย์ให้ฉล�ดรอบ	 และรู้คว�มพอเหม�ะพอสมภ�ยในใจ	 ทำ�ให้บ�งครั้งท่�นอ�จ�รย์มั่น
ก็ได้เอ�อ�ห�รม�ใส่บ�ตรท่�นพร้อมกับพูดว่�
 �¢ÍãÊèºÒµÃË¹èÍÂ·èÒ¹ÁËÒ ¹Õèà»ç¹ÊÁ³ºÃÔâÀ¤�	หรือบ�งครั้งก็ว่�
 �¹Õèà»ç¹à¤Ã×èÍ§ºÃÔâÀ¤¢Í§ÊÁ³Ð ¢Í¹ÔÁ¹µìÃÑºà¶ÍÐ�	เหตุก�รณ์ในตอนนั้น	ท่�นเคยเล่�ไว้ดังนี้
	 “�บ�งครั้งก็มีคณะศรัทธ�ท�งจังหวัดหนองค�ยบ้�งและที่สกลนครบ้�งที่อื่น	 ๆ	 บ้�ง	 ไปใส่
บ�ตรท่�น	และพระในวัดบ้�นน�มน	อำ�เภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	น�น	ๆ	มีไปทีหนึ่ง	เพร�ะแต่ก่อน 
รถร�ไม่มี	ต้องเดินด้วยเท้�	แต่เข�ไปด้วยเกวียน	จ้�งล้อจ้�งเกวียนไป
	 เข�ไปพักเพียงคืนสองคืนและไม่ได้พักอยู่ในวัดกับพระท่�น	 แต่พ�กันไปพักอยู่กระท่อมน�ของ
ช�วบ้�นน�มน	 ตอนเช้�ทำ�อ�ห�รบิณฑบ�ตเสร็จแล้วก็ม�ถว�ยพระในวัดนั้น	 เข�ไม่ได้ไปดักใส่บ�ตร 
นอกวัด	 เร�ก็ไม่กล้�รับ	 กลัวธุดงค์ข�ด	 เดินผ่�นหนีม�เลย	 สำ�หรับท่�นก็รับให้เพร�ะสงส�รเข�	 เท่�ที่
สังเกตดู
	 อ�ห�รก็เหลือจ�กใส่บ�ตรม�กม�ยก็ได้นำ�ขึ้นม�บนศ�ล�	เป็นหมกเป็นห่อและผลไม้ต่�ง	ๆ	นะ	
เร�ก็ไม่รับ	ส่งไปไหนก็ห�ยเงียบ	ห�ยเงียบ	ไม่มีใครรับ	จะมีรับบ้�งเพียงองค์สององค์	ผิดสังเกตศรัทธ�
เข�ไม่น้อย	ส่วนเร�ไม่กล้�รับเพร�ะกลัวธุดงค์ข้อนี้ข�ด	หล�ยวันต่อม�ท่�นก็ขอใส่บ�ตรเร�	โดยบอกว่�
 �¹Õéà»ç¹ÊÁ³ºÃÔâÀ¤ ¢ÍãÊèºÒµÃË¹èÍÂ�
	 แล้วท่�นก็ใส่บ�ตรเร�	ท่�นใส่เองนะ	ถ้�ธรรมด�แล้ว	โถ�ใครจะม�ใส่เร�ได้วะ	สำ�หรับเร�เอง
กลัวธุดงค์จะข�ด	 หรืออย่�งน้อยไม่สมบูรณ์...	 นอกจ�กท่�นอ�จ�รย์มั่นผู้ที่เร�เค�รพเลื่อมใสเต็มหัวใจ
เท่�นั้น	จึงยอมลงและยอมให้ใส่บ�ตรต�มก�ลอันควรของท่�นเอง...
	 คว�มจริงท่�นคงเห็นว่�นี่มันเป็นทิฐิแฝงอยู่กับธุดงค์ที่ตนสม�ท�นนั้น	 ท่�นจึงช่วยดัดเสียบ้�ง
เพื่อให้เป็นข้อคิดหล�ยแง่หล�ยกระทง	ไม่เป็นลักษณะเถรตรงไปถ่�ยเดียว	ท่�นจึงห�อุบ�ยต่�ง	ๆ	สอน
เร�ทั้งท�งอ้อมและท�งตรง�”

ควรหนัก... ต้องหนัก 
ควรเบา... ต้องเบา
	 จ�กก�รที่ท่�นโหมนั่งภ�วน�ตลอดรุ่งถึง	๙	-	๑๐	คืน	แม้จะไม่ทำ�ติด	ๆ 	กันโดยเว้น	๒	คืนบ้�ง	๓	 
คืนบ้�ง	หรือบ�งทีก็เว้น	๖	-	๗	คืนก็มี	ท่�นทำ�เช่นนี้ตลอดพรรษ�จนถึงกับเป็นที่แน่ใจในเรื่องทุกขเวทน�
หนักเบ�ม�กน้อย	เข้�ใจวิธีปฏิบัติต่อกันส�ม�รถหลบหลีกปลีกตัวแก้ไขกันได้อย่�งทันท่วงที	จึงไม่มีคำ�ว่�
สะทกสะท้�นแม้จะต�ยก็ไม่กลัว	เพร�ะได้พิจ�รณ�ด้วยอุบ�ยอันแยบค�ยเต็มที่แล้ว	สติปัญญ�จึงเท่�ทัน
ต่อคว�มต�ยทุกอย่�ง
	 ก�รที่ท่�นหักโหมร่�งก�ยด้วยก�รนั่งตลอดรุ่งซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่�เช่นนี้ทำ�ให้ผิวหนังในบริเวณก้น 
ได้รับคว�มกระทบกระเทือนอยู่บ่อยครั้ง	 จนถึงขั้นช้ำ�ระบม	 พอง	 และแตกในที่สุด	 พอน�นวันเข้�	 
ท่�นอ�จ�รย์มั่นก็เมตต�เตือนแย็บออกม�ว่�
 �¡ÔàÅÊÁÑ¹äÁèä´éÍÂÙè¡ÑºÃèÒ§¡ÒÂ¹Ð ÁÑ¹ÍÂÙè¡Ñº¨Ôµ� ท่�นพูดขึ้นม�แล้วก็ยกเอ�เรื่องก�รฝÖกม้�ม�
เตือนว่�
 ��ÁéÒ·ÕèàÇÅÒÁÑ¹¡ำÒÅÑ§¤Ö¡¤Ð¹Í§ ÁÑ¹äÁèÂÍÁ¿Ñ§àÊÕÂ§à¨éÒ¢Í§àÅÂ µéÍ§·ÃÁÒ¹ÁÑ¹ÍÂèÒ§àµçÁ·Õè äÁè
¤ÇÃãËé¡Ô¹ËญéÒ¡çäÁèãËéÁÑ¹¡Ô¹àÅÂ ·ÃÁÒ¹ÁÑ¹ÍÂèÒ§Ë¹Ñ¡ àÍÒ¨¹ÁÑ¹¡ÃÐ´Ô¡äÁèä´é
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 ·Õ¹Õé¾ÍÁÑ¹ÂÍÁÅ´¾ÂÈÅ§¡ç¼èÍ¹¡ÒÃ·ÃÁÒ¹ àÁ×èÍÁÑ¹¼èÍ¹
¤ÇÒÁ¾ÂÈÅ§ÁÒ¡ ¡ÒÃ½ึ¡·ÃÁÒ¹¡ç¼èÍ¹¡Ñ¹Å§ä»�
	 ท่�นอ�จ�รย์มั่นเตือนท่�นเพียงเท่�นี้ก็เป็นที่เข้�ใจทันที	
เพร�ะท่�นเคยร่ำ�เรียนเรื่องนี้ในสมัยเรียนปริยัติม�ก่อนแล้ว	 จึง
ลงใจและยอมรับในคำ�เตือนของครูบ�อ�จ�รย์ทันที

กินอยู่ใช้สอยเรียบง่าย  
แต่หรูหราด้วยคุณธรรม
	 ในระยะท่ีอยู่กับท่�นอ�จ�รย์มั่นท่�นจะเมตต�พร่ำ�สอน 
เสมอว่�	ให้เร�เป็นคนกินน้อย	นอนน้อย	พูดน้อย	แต่ปฏิบัติให้ 
ม�ก	หรือ	กินง่�ย	อยู่ง่�ย	นอนง่�ย	ก�รไปก�รม�ง่�ย	หม�ยถึง	 
ไม่ทำ�ตนเป็นผู้ยศหนักศักดิ์ใหญ่หรือเป็นประเภทกรรมฐ�น 
ขุนน�ง	หรู	ๆ	หร�	ๆ	แต่วัตถุสิ่งของภ�ยนอก	แต่จิตใจห�คุณ 
คว�มดีมิได้เลย	อันนี้ท่�นไม่สรรเสริญ	ท่�นชื่นชมบุคคลประเภท 
อ่อนน้อมถ่อมตนทำ�ตัวประดุจผ้�ขี้ริ้ว	 แต่ภ�ยในใจนั้น	 หรูหร�
งดง�มด้วย	ธรรม	จะเรียกว่�	เศรษ°ีธรรม	ก็ไม่ผิด
	 ช่วงออกพรรษ�เป็นระยะที่พระผู้มุ่งคว�มสงบ	มีโอก�ส
หลีกเร้นห�ที่ภ�วน�ในป่�เข�ที่สงบสงัด	 แม้ท่�นเองก็เช่นกัน	
ท่�นปร�รถน�จะวิเวกอยู่โดยลำ�พัง	 เพร�ะสะดวกต่อก�รภ�วน�
ม�ก	ท่�นว่�ไปวิเวก	๒	คนขึ้นไปเหมือนน้ำ�ไหลบ่�	มันขัดมันข้อง
อยู่ในตัวเพร�ะต้องระมัดระวังกันและกัน	 ต้องคอยดคูอยห่วง
คอยรับผิดชอบกันอยู่ในตัวนั้นแล	 	 แต่ก�รไปคนเดียวเป็นคว�ม
เพียรอยู่ตลอดเวล�	ดังท่�นเล่�ว่�
	 “�ไปที่ไหน	ไปแต่องค์เดียว	เป็นคว�มเพียรตลอดเวล�	ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับ	เดิน
จงกรมจ�กหมู่บ้�นนี้ไปหมู่บ้�นนั้น	เดินจงกรมทั้งนั้นนะ	เป็นคว�มเพียรตลอดอยู่นั้น	ก็เวล�ไหนมันเผลอ
จ�กคว�มเพียร	พร�กคว�มเพียรนี้ที่ไหน	นี่เป็นต�มนิสัยของเจ้�ของ	มันเป็นอย่�งนั้น
	 ม�อยู่กับหมู่กับเพื่อนนี้ก็เป็นคว�มจำ�เป็นก็อยู่เสีย	 เช่นอย่�งม�อยู่กับพ่อแม่ครูอ�จ�รย์มั่นใน 
พรรษ�	 เร�ต้องดูแลหมู่เพื่อนต้องกังวลวุ่นว�ยนั่นนี่เป็นธรรมด�	 ทั้งเพื่อก�รอบรมศึกษ�ของเร�เองอีก
แต่ก็ทนเอ�...	 ครั้นพอออกจ�กนั้นแล้ว	 ถึงได้ดีดผึงเลย	 เพร�ะฉะนั้นท่�นถึงรู้นิสัยละซิว่�	 พอรู้ว่�เร�
จะไป	ท่�นก็ถ�ม
 ‘ä»¡Ñºã¤Ã ?�
 �ä»Í§¤ìà´ÕÂÇ¤ÃÑº¡ÃÐ¼Á�
 �àÍÍ  ·èÒ¹ÁËÒä»Í§¤ìà´ÕÂÇ ã¤ÃÍÂèÒä»ÂØè§·èÒ¹¹Ð� ท่�นรู้ทันทีนะ �ãËé·èÒ¹ä»Í§¤ìà´ÕÂÇ¹Ð  
·èÒ¹ÁËÒ���
	 มีบ�งครั้งเหมือนกันที่ท่�นอ�จ�รย์มั่นพูดหยอกเล่นกับท่�น	เช่นในเวล�ที่ท่�นขอล�วิเวก	ทั้ง	ๆ	 
ที่องค์ท่�นก็ทร�บดีว่�นิสัยของท่�นจริงจังขน�ดไหนแต่เวล�จะไปจริง	 ๆ	 เข้�	 ท่�นก็พูดหยอกเล่นด้วย
คว�มเมตต�ว่�
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ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 �àÍÒãËé´Õ¹Ð�
	 ก�รเลือกสถ�นที่ภ�วน�ในเวล�ท่�นออกวิเวกนั้น	 เพื่อให้สะดวกต่อก�รบำ�เพ็ญเพียร	 ท่�นมัก
ถือปฏิบัติดังนี้
	 “...มักเลือกสถ�นที่ภ�วน�โดยสังเกตดูว่�หมู่บ้�นไหนมีบ้�นสัก	๓	-	๔	หลังค�เรือนบ้�ง	๙	�	๑๐ 
หลังค�เรือนบ้�งจะได้ข้�วปล�อ�ห�รขนมค�วหว�นชนิดไหนม�กน้อยเพียงใด	 ไม่เป็นเรื่องวิตกกังวล 
แต่อย่�งใด	 ก�รขบก�รฉันก็พอเป็นเครื่องยังชีพให้มีชีวิตเป็นไปเพื่อประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ก็เอ�แล้ว
ไม่เห็นแก่รสช�ติ	ไม่เห็นแก่ร้อนหรือเย็นยิ่งกว่�คว�มเจริญก้�วหน้�ท�งจิตใจ�”
	 ก�รออกเที่ยวกรรมฐ�นของท่�นอ�ศัยเดินด้วยเท้�เปล่�	 เพร�ะแต่ก่อนรถยนต์ไม่มี	 ถนน
หนท�งไม่มี	แบกกลดสะพ�ยบ�ตรเข้�ป่�รกชัฏ	ถ้ำ�	เงื้อมผ�	เพื่อห�สถ�นที่สงบวิเวก	ผ้�ที่ท่�นนำ�ติดตัว
ไปก็มีเฉพ�ะผ้�	๓	ผืน	คือ	สบง	จีวร	สังฆ�ฏิ	และผ้�อ�บน้ำ�อีกผืนหนึ่ง	เพื่อใช้ผลัดเปลี่ยนตอนสรงน้ำ� 
หรือใช้เป็นผ้�ห่อบ�ตรและเช็ดบ�ตรด้วย	 คว�มทุกข์ย�กแสนส�หัสจ�กก�รออกธุดงค์นั้นมีหล�ยแบบ
หล�ยอย่�ง

ทุกข์เพราะหนาว
	 คว�มทุกข์แบบหนึ่งที่พระกรรมฐ�นผู้มุ่งธรรมต้องประสบเสมอ	 ๆ	 คือทุกข์จ�กฤดูก�ล	 เฉพ�ะ
อย่�งยิ่งหน้�หน�วท�งอีส�น	ท่�นกล่�วไว้ดังนี้
 “�อ�ก�ศหน�วจริง	ๆ		เวล�ออกวิเวกเพร�ะไม่นำ�
ผ้�ห่มติดไปด้วย		ใช้แค่จีวรกับผ้�สังฆ�ฏิพับครึ่งแล้วห่มพอกัน
หน�วได้บ้�ง	แต่ถ้�คืนไหนหน�วม�กจริง	ๆ	คืนนั้นนอนไม่ได้
เลย	 ต้องลุกขึ้นนั่งสม�ธิภ�วน�สู้เอ�	 ต�มหน้�ต�มต�แขนข�
รวมถึงริมฝÕป�กเหล่�นี้	แตกหมด	ตกกระหมด
	 ก�รอ�บน้ำ�ต้องรีบอ�บตอนกล�งวันหลังปัดกว�ด 
ใบไม้แล้ว	 อ�บในคลองบ้�ง	 ต�มซอกหินซอกผ�บ้�ง	 หรือ 
ในห้วยในคลองที่ไหนพออ�บได้ก็อ�บ	 ถ้�กะเวล�ก็ประม�ณ 
บ่�ย	 ๓	 โมง	 เพร�ะอ�บค่ำ�นักไม่ได้	 อ�ก�ศหน�วม�กจริง	 ๆ	 
น้ำ�ก็เย็นม�ก	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ตอนนั้นยังหนุ่มน้อยอยู่แต่มันก็ยังหน�ว
ถึงขน�ดนั้น�”
	 สำ�หรับเรื่องกุฏิที่พักนั้น	 ท่�นให้ช�วบ้�นทำ�เพียงวัน 
เดียวก็เสร็จแล้ว	 พอใช้หลบแดดหลบฝน	 ป้องกันชื้นหรือร้อน
หน�วได้ก็เพียงพอแล้ว	 ลักษณะก็ทำ�เหมือนปะรำ�	 โดยเอ�
ใบไม้ม�ว�งทำ�เป็นร้�น	 เอ�ใบไม้ว�งข้�งบน	 แล้วเอ�กลด
แขวนข้�งล่�ง	ท่�นเคยเล่�ถึงคว�มหน�วเหน็บในระหว่�งก�ร
วิเวกในป่�ว่�	   
	 “�ช่วงหน้�หน�วแม้ว่�ทำ�ถึงอย่�งนั้นก็ต�ม	 น้ำ�ค้�ง 
ยังคงพัดปลิวเข้�ม�ถึงได้	 เปÕยกเหมือนกับเร�ซักผ้�นั่นแล	 
เปÕยกทุกคืนทุกเช้�	ดังนั้นพอฉันเช้�เสร็จ	ถึงได้เอ�ออกไปต�ก
แดด	ถ้�ต�กเช้�ไป	แดดก็ยังไม่มี	ต้องทิ้งไว้นั้นก่อน	ก�งทิ้งไว้
อย่�งนั้น

��áµè¶éÒ

¤×¹äË¹Ë¹ÒÇÁÒ¡¨ÃÔ§ æ

¤×¹¹Ñé¹¹Í¹äÁèä´éàÅÂ

µéÍ§ÅØ¡¢Öé¹¹Ñè§ÊÁÒ¸ÔÀÒÇ¹Ò

ÊÙéàÍÒ...�

๘๐



	 พอฉันเสร็จแล้วก็เอ�มุ้งออกไปต�กที่แดด	 แม้ต�ก
อย่�งนั้นทุกวัน	 ๆ	มันก็ยังขึ้นร�ได้	 เป็นจุดดำ�	 ๆ	 ของร�	มัน
เหมือนกับล�ยเสือด�วนั่นแหละ	 ทั้ง	 ๆ	 ที่มุ้งสะอ�ดอยู่ก็ขึ้นร�	
เนื่องจ�กมันไม่ได้แห้งต�มเวล่ำ�เวล�ของมัน�”
	 สำ�หรับบริเวณใกล้เคียงท่ีพักนั้นจะมีท�งจงกรมหล�ย
ส�ยอยู่ใต้ร่มไม้เพื่อเดินในเวล�กล�งวัน	เพร�ะช่วงเช้�ส�ยหรือ
เที่ยงบ่�ยนั้นต้นไม้จะให้แนวร่มต่�งกันไป	 จึงต้องมีท�งจงกรม
ไว้หล�ย	ๆ	ส�ย	ส�ยไหนร่มในช่วงใดก็เดินจงกรมช่วงเวล�นั้น
	 ส่วนในบ�งที่เป็นที่โล่ง	ๆ	แจ้ง	ๆ	ที่ไม่มีต้นไม้	มักใช้ 
เป็นท�งจงกรมไว้เดินตอนกล�งคืน	 เผื่อว่�ห�กมีงู	 แมงป่อง	 
หรือสัตว์มีพิษอื่น	ๆ 	ผ่�นม�ก็จะพอมองเห็นได้เป็นเง�ดำ�	ๆ 	ท่�น 
ไม่ได้จุดไฟตอนเดินจงกรมเพร�ะในช่วงออกวิเวกนั้นท่�นพก
เทียนไขไปนิดหน่อยเท่�นั้น	 ห�กไม่จำ�เป็นต้องจุดจริง	 ๆ	 ท่�น
จะไม่จุด
	 เรื่องย�รักษ�โรค	ท่�นว่�ไม่ต้องพูดถึง	เพร�ะไม่เคยได้พกไปด้วยเลยถึงแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ 
เจ็บท้องปวดศีรษะก็ต�ม	ท่�นมีแต่ใช้ก�รทำ�ภ�วน�เท่�นั้นเป็นย�	 เป็นธรรมโอสถอันเลิศ	และแท้ที่จริง
แล้วแม้ในย�มปกติตอนที่อยู่ในวัดยังไม่ได้ออกวิเวก	ห�กไม่จำ�เป็นจริง	ๆ	แล้ว	ท่�นก็ไม่นิยมใช้ย�ใด	ๆ	 
ทั้งสิ้น	ท่�นเคยอธิบ�ยเหตุผลว่�
 ��àÃÒäÁè»¯ÔàÊ¸àÃ×èÍ§ÂÒ áµèÊำÒËÃÑºàÃ×èÍ§¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇÅ¨¹à¡Ô¹àËµØà¡Ô¹¼Å¢Í§ÊÁ³Ð¹Ñé¹ ¼Ô´·Ò§
¢Í§¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒ ¼Ô´·Ò§¢Í§¼Ùé¨Ð¦èÒ¡ÔàÅÊ ¼Ô´·Ò§¢Í§¼ÙéàÃÕÂ¹à¾×èÍÃÙéÊÑ¨¸ÃÃÁ
 àÃ×èÍ§ËÂÙ¡ÂÒ¡çãËé¹ำÒÁÒÃÑ¡ÉÒ¡Ñ¹ä»ä´éÍÂÙè áµèäÁèãËéËÅ§¨¹à¡Ô´¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇÅ ÍÑ¹à»ç¹àÃ×èÍ§¢Í§¡ÔàÅÊ 
·èÒ¹äÁèä´éÁÒÃÑ¡ÁÒÊ§Ç¹ªÕÇÔµ¨Ôµã¨ÂÔè§¡ÇèÒ¸ÃÃÁ��

อาหารป่า

	 ด้วยคว�มมุ่งมั่นที่จะพ้นจ�กทุกข์ให้ได้	 ทำ�ให้ท่�นไม่เห็นแก่ก�รกินก�รนอนยิ่งกว่�ก�รทำ�คว�ม

เพียรเพื่อรบกับกิเลสภ�ยในจิตใจ	 จริตนิสัยของท่�นในเรื่องภ�วน�ถูกกับก�รอดอ�ห�ร	 เพร�ะทำ�ให้ธ�ตุ

ขันธ์ร่�งก�ยเบ�สบ�ย	ก�รตั้งสติทำ�สม�ธิภ�วน�ก็ง่�ย	สติปัญญ�ในก�รแก้กิเลสมีคว�มคล่องตัวกว่�ก�ร

ขบก�รฉันที่สมบูรณ์	ท่�นจึงอดอ�ห�รอยู่เป็นประจำ�จนร่�งก�ยผ่�ยผอม	บ่อยครั้งในเวล�เดินบิณฑบ�ต

หรือเดินจงกรมแทบจะก้�วข�ไม่ออก	แต่ผลก�รภ�วน�นั้นกลับเจริญขึ้น	ๆ	ท่�นเคยพูดถึงสภ�พจิตใจใน

ระยะนั้นว่�

	 “�จิตใจยิ่งเด่นเหมือนจะเห�ะเหินเดินฟ้�	 ถ้�ได้รับอ�ห�รก�รกินดีมันก็มีแต่อย�กนอน	 มันมี

แต่ขี้เกียจขี้คร้�นก�รตั้งสติก็ย�ก	ก�รพินิจพิจ�รณ�ท�งด้�นปัญญ�ก็ย�ก�”

	 สมัยปัจจุบันห�กท่�นเห็นอ�ห�รประเภทที่เคยขบเคยฉันในสมัยหนุ่มซ่ึงเคยต่อสู้กับกิเลสแบบ

สมบุกสมบันชนิดรอดเป็นรอดต�ยม�	อ�ห�รนั้น	ๆ	ก็ยังทำ�ให้สะดุดกึêกในใจทุกทีไปเมื่อเห็นเข้�	ด้วย

รำ�ลึกบุญรำ�ลึกคุณนั่นเอง	ดังคำ�กล่�วของท่�นกับพระเณรว่�

	 “�พวกหน่อไม้	พวกผักอะไร	ผักกระโดนกระเดน	ผักเครื่องของป่�นั่นแหละ	มันสะดุด	ๆ	นะ	 
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มันเหมือนกับว่�เป็นคู่มิตรคู่สห�ย	 คู่พึ่งเป็นพึ่งต�ยกันม�
แต่ก่อน	 มันเป็น	 มันไม่ได้ชินนี่	 ทุกวันนี้ก็ไม่ชินผักอะไร	 
เข�เรียกโหระพ�ระเพออะไรหอม	 ๆ	 นั่น	 นั่นก็มีอยู่บนเข�
นะ	 มีอยู่ต�มน้ำ�ซับน้ำ�ครำ�	 พวกนี้มีแต่มันเป็นเถ�วัลย์	 มัน
ไม่ใช่เป็นต้นนะ	 	 คือมันเป็นเถ�เกิดอยู่ต�มน้ำ�ซับน้ำ�ครำ�...	
พระกรรมฐ�นไปอยู่ที่ไหนต้องมีน้ำ�	 ไม่มีได้เหรอ	 แล้วก็ผัก
มันมีหล�ยชนิด�
	 ผักชนิดต่�ง	 ๆ	 มีเยอะนะในป่�	 องค์หนึ่งรู้อย่�ง
หนึ่ง	 ๆ	 นั่นแหละที่ได้กินผักหล�ยต่อหล�ยชนิด	 ก็เพร�ะ
องค์หนึ่งรู้อย่�งหนึ่ง	ๆ	เวล�เอ�ม�กินน่ะ	เคยพบกับเพื่อน
กับฝูงหล�ยจังหวัดต่อหล�ยจังหวัดนี่นะองค์นั้นชำ�น�ญกิน
ผักอันนั้น	องค์นี้ชำ�น�ญผักอันนั้น	ๆ...	หล�ยองค์ต่อหล�ยองค์พบกันหล�ยครั้งหล�ยหน	มันก็จำ�ได้ซี	 
มันก็กว้�งขว�งไปเอง�
	 บ้�นไหนคนนับถือม�ก	 ๆ	 ยุ่งม�กอ�ห�รก�รบริโภคม�ก	 เข�กวน	 มันไม่ได้ภ�วน�	 ก็เร�ห�
ภ�วน�อย่�งเดียวนี่	 เพร�ะฉะนั้นที่เห็นว่�เป็นคว�มสะดวกในก�รภ�วน�	 เร�จึงชอบที่นั่น	 ก็ที่คนไม่ยุ่ง
นั่นเอง	เมื่อคนไม่ยุ่งอ�ห�ร	มันก็ไม่ค่อย	มีละ
	 และนอกจ�กนั้น	ยังไปห�บ้�นเล็ก	ๆ	น้อย	๓	-	๔	หลังค�เรือนบ้�ง	๙	หลัง	๑๐	หลังค�เรือน
บ้�งก็อยู่อย่�งนั้น	ถ้�เร�ไม่ฉันกี่วันนี้ก็ไม่ได้พบคนละ	พบแต่เร�คนเดียวนี่	เข�ก็ไม่ม�	ม�ห�กันอะไร	เข�
ก็ไม่ใช่เป็นคนยุ่งกับพระด้วย	เร�ก็ไปห�ที่เช่นนั้นด้วยแน่ะ	ก็อยู่สบ�ย�”

กินแบบนักโทษ
	 ท่�นเข้มงวดจริงจังม�กกับก�รควบคุมเรื่องอ�ห�รก�รขบฉัน	 เพื่อมิให้ม�เป็นโทษหรือเป็นพิษ
เป็นภัยต่อก�รภ�วน�	ถึงแม้จะทุกข์ย�กเพียงใดท่�นก็พย�ย�มอดทน	ดังนี้
	 “�ข้�วไม่กินภ�วน�ยิ่งดี	หล�ยวันกินทีหนึ่ง	หล�ย	ๆ	วันถึงกินทีหนึ่ง	สม�ธิก็แน่ว	พอท�งขั้น
ปัญญ�นี้ก็เหมือนกัน	ปัญญ�ก็คล่องตัว	ถ้�อดอ�ห�รนะมันช่วยกันจริง	ๆ	นี่หม�ยถึงผมเอง	จะว่�นิสัย
หย�บอะไรก็แล้วแต่เถอะ...	 ถ้�ฉันอิ่ม	 ๆ	 แล้วโอ้โห	 ขี้เกียจก็ม�ก	 นอนก็เก่ง	 ร�คะตัณห�ก็มักเกิด	 ได้
ระวังอันนี้ละม�กนะ
	 คือธ�ตุขันธ์เวล�มันคึกคะนองมันเป็นของมันนะ	 เร�ไม่ได้ไปคึกคะนองกับมัน	 ไม่ได้ไปสนใจ
ยินดีไยดีกับมันก็ต�มนะ	แต่เรื่องธ�ตุเรื่องขันธ์เป็นเครื่องเสริม	มันแสดงออกม�เร�ก็รู้	อย่�งอ�ห�รดี	ๆ	 
ต�มสมมุตินิยมนี้ด้วยแล้ว	พวกผัด	ๆ	มัน	ๆ	โห	เก่งม�กนะ	ได้ระวัง	ผมไม่ได้กินแหละ	ถึงจะไปในเมือง
ที่ไหนจำ�เป็นก็กินนิด	ๆ	ระวังขน�ดนั้นนะ
	 อ�ห�รสัปป�ยะ	 อ�ห�รเป็นที่สบ�ย	 ในธรรมที่ท่�นสอนไว้ว่�	 ที่สบ�ยในก�รภ�วน�ต่�งห�ก
นี่	 ไม่ได้สบ�ยเพื่อร�คะตัณห�เกี่ยวกับธ�ตุขันธ์นี่นะ...	 กินแล้วธ�ตุขันธ์ก็ไม่กำ�เริบ	 ก�รภ�วน�ก็สะดวก
สบ�ย...	ท่�นหม�ยเอ�อย่�งนั้นต่�งห�ก...	จึงต้องได้ระมัดระวัง	โอ๊ยกินแบบนักโทษนั่นแหละ	พูดง่�ย	ๆ	
�	จะเห็นแก่ลิ้นแก่ป�กไม่ได้นะ	มันต้องได้มองดูธรรมอยู่ตลอดเวล�	อย�กขน�ดไหนก็ไม่เอ�	ถ้�เห็นว่�
มันเป็นข้�ศึกต่อธรรมแล้ว	ต้องได้บังคับกันอยู่ตลอด�
	 นี่	พูดถึงเวล�ฝÖกทรม�นเจ้�ของอ�ห�รจะต้องมีแต่อ�ห�รอย่�งว่�ละ	เช่น	ข้�วเปล่�	ๆ	ไม่ต้อง

��¢éÒÇäÁè¡Ô¹ ÀÒÇ¹ÒÂÔè§´Õ

ËÅÒÂ æ ÇÑ¹¶Ö§¡Ô¹·ÕË¹Öè§

ÊÁÒ¸Ô¡çá¹èÇ

¾Í·Ò§¢Ñé¹»Ñ  ญญÒ¹Õé

¡çàËÁ×Í¹¡Ñ¹

»Ñ  ญญÒ¡ç¤ÅèÍ§µÑÇ...�

๘๒



พูดละ	จนชินเรื่องฉันข้�วเปล่�	ๆ	อยู่ในป่�ในเข�	บ�งทีถ้�สมมุติว่�	เข�ตำ�น้ำ�พริกม�ให้	เข�ก็ใส่ปล�ร้�
เสีย	ปล�ร้�ก็เป็นปล�ร้�ดิบอย่�งนี้	มันก็ฉันไม่ได้เสีย	จะว่�ยังไง	เพร�ะไม่ได้มีใครต�มม�นี่	เข�จะต�ม
ม�อะไร	 เร�ก็ไม่ให้เข�ต�มนี่	 เร�ไม่ต้องก�รยุ่ง	 บ�งทีเข�ก็ตำ�น้ำ�พริกให้สักห่อหนึ่งม�	 น้ำ�พริกถ้�มีแต่
พริกล้วน	ๆ	เร�ก็ฉันได้	แต่นี้มันมีปล�ร้�นั้น	ปล�ร้�ดิบนี่	เข�ไม่ใช่ทำ�ปล�ร้�สุก	ๆ	มันก็เลยกินไม่ได้�
	 ...ฉันข้�วเปล่�	ๆ	มันฉันได้ม�กแค่ไหน	๒	-	๓	คำ�มันก็อิ่มแล้ว...	ทีนี้เดินจงกรมตัวปลิวไปเลย
	นั่งภ�วน�นี่เป็นหัวตอ	 ไม่มีโงกมีง่วง	มันก็บ่งให้เห็นได้ชัด	 ๆ	 ว่�	 เพร�ะอ�ห�รนั่นเองมันทำ�ให้โงกให้ 
ง่วง...	ถ้�มีกับดี	ๆ	ก็ฉันได้ม�ก	ฉันได้ม�กก็นอนม�กขี้เกียจม�กน่ะซี	โงกง่วง	นั่งสัปหงกงกงันไปละ	ก็
เคยเป็นอยู่แล้วรู้อยู่	 ไปอยู่อย่�งนั้นมันไม่นี่	 ฉันอ�ห�รอย่�งที่ว่�นี่นะ...	 เพร�ะฉะนั้นจึงอดบ้�ง	 อิ่มบ้�ง	 
อยู่ไป	ขอให้ใจได้สะดวกสบ�ย�”

ยอดนักรบ
	 ด้วยเหตุนี้เอง	ทั้งที่ทุกข์แสนทุกข์ทั้งที่ลำ�บ�กแทบเป็นแทบต�ย	บ�งครั้งแทบจะเอ�ชีวิตไม่รอด	 
แต่คว�มที่จิตมีคว�มเจริญขึ้น	ๆ	ท่�นจึงยอมอดยอมทนได้		จนมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังท่�นกลับจ�กก�รออก
วิเวกลงม�จ�กเข�
	 เมื่อกลับม�ถึงวัดบ้�นหนองผือก็เข้�กร�บท่�นอ�จ�รย์มั่น		 
รูปลักษณ์ท่�นตอนนั้นปร�กฏว่�	 เนื้อตัวซีดเหลืองเหมือนท�ขมิ้น		 
ป�นผู้ป่วยเป็นโรคดีซ่�น	 ทั้งร่�งก�ยก็ซูบผอมยังเหลือแต่หนังห่อ
กระดูกจ�กเดิมคนหนุ่มอ�ยุ	๓๐	กว่�	กลับดูเหมือนคนแก่คนเ²่�	
	 ดังนั้น	 เมื่อท่�นอ�จ�รย์มั่นมองเห็นลูกศิษย์	 คงตกตะลึง
ขน�ดอุท�นว่�
 �âÎé! ·ำÒäÁà»ç¹ÍÂèÒ§¹ÕéÅèÐ ?� 
	 ลูกศิษย์ยังคงนิ่งอยู่ไม่ได้ตอบอะไร	ท่�นเกรงจะตกใจและเสีย
กำ�ลังใจ	ก็กลับพูดให้กำ�ลังใจในทันทีนั้นว่�
 �ÁÑ¹µéÍ§ÍÂèÒ§¹Õé«Ô ¨Ö§àÃÕÂ¡ÇèÒ ¹ั¡Ãบ�

เราไม่ใช่... พระเวสสันดรนะ !!!
	 คร�วหนึ่งของก�รออกวิเวกในป่�ท่�นไม่ออกฉันอ�ห�รเป็นเวล�หล�ยต่อหล�ยวันเข้�จนเป็นที่
ผิดสังเกตของช�วบ้�น	 ถึงขน�ดหัวหน้�บ้�นต้องตีเกร�ะประชุมลูกบ้�นพ�กันไปดู	 ก็พบว่�ท่�นอยู่เป็น
ปกติ	แต่ก็ดูซูบซีดผ่�ยผอมม�ก	เหตุก�รณ์ตอนนี้ท่�นเล่�ว่�
	 “�กระทั่งช�วบ้�นเข�แตกบ้�นไปดู	 เร�ยังไม่รู้อีกว่�เจ้�ของจะต�ยแต่ช�วบ้�นเข�รู้	 เข�ตี
เกร�ะประชุม	เค�ะก็อก	ๆ	พวกลูกบ้�นก็พ�กันม�ประชุม
 ‘ã¤Ã æ ÇèÒÂÑ§ä§ ? ã¤ÃàËç¹ÇèÒÂÑ§ä§ ? ¾ÃÐÍ§¤ì¹Õé·ÕèÁÒÍÂÙèºéÒ¹àÃÒàÇÅÒ¹Õé ÁÒä´éËÅÒÂà´×Í¹áÅéÇ¹Ð  
¾ÃÐÍ§¤ì¹ÕéÁÒÍÂÙè·Õè¹Õè µÑé§áµèÁÒäÁèä´éàËç¹ÁÒºÔ³±ºÒµ Ë¡ÇÑ¹à¨ç´ÇÑ¹´éÍÁ æ ÁÒÊÑ¡ÇÑ¹áÅéÇËÒÂà§ÕÂº ËÒÂ
à§ÕÂº ËÒÂÁÒÍÂèÒ§¹ÕéµÅÍ´ 
 ·èÒ¹äÁèµÒÂáÅéÇàËÃÍ ? ¾Ç¡àÃÒ¡Ô¹ÇÑ¹Ë¹Öè§ÊÒÁÁ×éÍÊÕèÁ×éÍÂÑ§·ÐàÅÒÐ¡Ñ¹ä´é ·ÐàÅÒÐà¾ÃÒÐäÁèÁÕ
ÍÒËÒÃ¡Ô¹ ÁÑ¹¡Ô¹¢éÒÇà»ÅèÒ æ äÁèä´éÁÑ¹¨Ð·ÐàÅÒÐ¡Ñ¹ áµè¹Õè·èÒ¹äÁèàËç¹¡Ô¹àÅÂ¹Õè ·èÒ¹äÁèµÒÂáÅéÇàËÃÍ ?�
	 ผู้ใหญ่บ้�นถ�มลูกบ้�น	 �¶éÒ·èÒ¹äÁèµÒÂ ·èÒ¹äÁèâÁâËâ·âÊÍÂÙèàËÃÍ ? ä»´Ù«Ô àÃÒ¡çäÁèà¤ÂàËç¹

๘๓ ๕ อุตสาหะพากเพียร ฝึกฝนจิต



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

µÑé§áµèà¡Ô´ÁÒ ¾ÃÐäÁè¡Ô¹¢éÒÇ�	เข�ก็พูดขน�ดนั้นละ
 �àÃÒ¡çäÁèà¤ÂàËç¹¾ÃÐäÁè¡Ô¹¢éÒÇà¾Ôè§àËç¹¹ÕèáËÅÐ ÅÍ§ä»¶ÒÁ
·èÒ¹´Ù«Ô áµèÁÕ¢éÍáÁéÍÑ¹Ë¹Öè§¹Ð� เข�ก็ฉล�ดพูดอยู่
 �àÇÅÒ¨Ðä»µéÍ§ÃÐÇÑ§¹Ð ¾ÃÐÍ§¤ì¹ÕéäÁèãªè¾ÃÐ¸ÃÃÁ´Ò¹Ð  
¾ÃÐÍ§¤ì¹Õéà»ç¹ÁËÒ¹Ð� เข�ว่�	 �áÅéÇä»à´ÕëÂÇ·èÒ¹¨Ðà¢¡Ë¹éÒ¼Ò¡àÍÒ
¹Ð ä»ÊÙé·èÒ¹äÁèä´é·èÒ¹¨Ðà¢¡Ë¹éÒ¼Ò¡àÍÒ¹ÐãËéÃÐÇÑ§¹Ð ¶éÒà»ç¹¾ÃÐ
¸ÃÃÁ´ÒàÃÒ¡ç¾Í¨Ð¾Ù´ÍÐäÃµèÍÍÐäÃ¡Ñ¹ä´é ¹Õè·èÒ¹à»ç¹ÁËÒàÊÕÂ´éÇÂ 
·èÒ¹·ำÒÍÂèÒ§¹Ñé¹¹Õè¹Ð àÃÒä»ÇèÒÊØèÁÊÕèÊØèÁËéÒäÁèä´é¹Ð à´ÕëÂÇ·èÒ¹¨ÐµÕË¹éÒ¼Ò¡àÍÒ� 
	 เข�เตือนลูกบ้�นเข�	พอม�ถึง	เร�ก็เอ�จริง	ๆ	หลั่งไหลกัน	ม�นี่	
 �âÍéâÎ ¹ÕèÁÒÍÐäÃ¹Õè ¨ÐÁÒáËè¾ÃÐàÇÊÊÑ¹´Ãà¢éÒàÁ×Í§àËÃÍ ? ÍÒµÁÒäÁèãªè¾ÃÐàÇÊÊÑ¹´Ã¹Ð�
 �äÁèãªè æ�
 �ÍÂèÒ§¹Ñé¹ÁÒÍÐäÃ ?�
	 เข�ก็ม�เล่�ต�มเรื่องนี่แหละ	ให้ฟังมันก็มีอยู่สองจุด	จุดหนึ่งว่�
 �·èÒ¹äÁèµÒÂáÅéÇàËÃÍ ? ¶éÒ·èÒ¹äÁèµÒÂ·èÒ¹äÁèâÁâËâ·âÊÍÂÙèàËÃÍ ?�
	 พอเข�พูดจบลง	เร�ก็มีอยู่สองจุดเร�ก็ถ�ม
 �áÅéÇà»ç¹ÂÑ§ä§ ? µÒÂáÅéÇÂÑ§ÅèÐ�
 �àÍê ¡çäÁèàËç¹·èÒ¹µÒÂ ·èÒ¹ÂÔéÁáÂéÁá¨èÁãÊÍÂÙè äÁèàËç¹ÁÕÍÐäÃ¹èÒµÒÂ�
 �áÅéÇà»ç¹ÂÑ§ä§âÁâËâ·âÊÍÂÙèäËÁ ?�
 �¡çäÁèàËç¹·èÒ¹âÁâËâ·âÊ ·èÒ¹ÂÔéÁáÂéÁÍÂÙèµÅÍ´àÇÅÒ�
 �àÍÒÅÐãËéà¢éÒã¨¹Ð ¡ÒÃÍ´ÍÒËÒÃ¹ÕèÍÒµÁÒÍ´äÁèãªèà¾×èÍ¦èÒµÑÇàÍ§¹Ð Í´à¾×èÍ¦èÒ¡ÔàÅÊ «Öè§ÁÑ¹¦èÒ
ÂÒ¡ ¡ÔàÅÊ¹ÕèÁÑ¹ÍÂÙèÀÒÂã¹ËÑÇã¨¹Õè µéÍ§ãªé¡ÒÃÍ´ÍÒËÒÃªèÇÂ áÅéÇ¤ÇÒÁâÁâËâ·âÊ¡çà»ç¹¡ÔàÅÊ ¨ÐâÁâËâ·âÊ
ä»ËÒ»ÃÐâÂª¹ìÍÐäÃ ÁÕà·èÒ¹Ñé¹àËÃÍ ?�
 �ÁÕà·èÒ¹Ñé¹áËÅÐ�
 �ä»�	ไล่กลับ	ยังไม่ถึง	๑๐	น�ทีนะไล่กลับ�”
 มีครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องก�รอดอ�ห�รในระยะที่ท่�นยังคงออกวิเวกบำ�เพ็ญเพียรอยู่	 คือใน 
หมู่บ้�นแห่งหนึ่งมีอุบ�สกม�พูดอวดภูมิต่อท่�น	 อุบ�สกผู้นี้เคยบวชเรียนม�ก่อนหล�ยพรรษ�	 และมี
คว�มรู้จบนักธรรมตรี	จึงมีคว�มคุ้นเคยกับชีวิตพระพอสมควร
	 แกเห็นท่�นอดอ�ห�รม�หล�ยวันแล้ว	 รู้สึกคัดค้�นอยู่ในใจว่�ไม่เห็นเป็นประโยชน์อันใด	 นอก 
เสียจ�กจะทำ�ให้ทุกข์ย�กลำ�บ�ก	 และเสียเวล�โดยเปล่�เท่�นั้นเอง	 วันหนึ่งแกเลยยกเอ�เรื่องในพุทธ
ประวัติม�พูดกับท่�นว่�
 �·èÒ¹¨ÐÍ´·ำÒäÁ ? ¡ç·ÃÒºã¹¾Ø·¸»ÃÐÇÑµÔÇèÒ ¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒÍ´¢éÒÇµÑé§ ๔ù ÇÑ¹ ¡çÂÑ§äÁèä´éµÃÑÊÃÙé
àÅÂ áÅéÇ·èÒ¹ÁÒÍ´ÍÐäÃÁÑ¹¨Ðä´éµÃÑÊÃÙéËÃ×Í ?�
 ในเรื่องนี้ท่�นก็เคยรู้เคยศึกษ�ในตำ�ร�ม�ก่อนแล้วว่�	 พระพุทธเจ้�ทรงอนุญ�ตให้พระภิกษุ
อดอ�ห�รเพื่อบำ�เพ็ญจิตตภ�วน�ได้	 แต่ห�กเป็นไปเพื่อก�รโอ้อวด	 ท่�นทรงปรับอ�บัติทุกขณะก�ร
เคลื่อนไหว	 หรือก�รอดอย่�งห�เหตุห�ผลไม่ได้	 คือสักแต่ว่�อดเพียงอย่�งเดียวเท่�นั้นโดยไม่ฝÖกฝนด้�น
จิตตภ�วน�เลย	อย่�งนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด	นอกเสียจ�กทำ�ให้ทุกข์ย�กลำ�บ�กเปล่�เท่�นั้น
	 ก�รอดอ�ห�รของท่�นมีคว�มหม�ยต�มตำ�ร�ที่พระพุทธเจ้�ทรงอนุญ�ตด้วยเหตุผลคือท่�น

��àÃÒ¡çäÁèà¤ÂàËç¹

¾ÃÐäÁè¡Ô¹¢éÒÇ�

�à¾Ôè§àËç¹¹ÕèáËÅÐ...�
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สังเกตพบว่�จริตนิสัยของท่�นนั้นถูกกับก�รอดอ�ห�ร	 เพร�ะช่วยให้ก�รบำ�เพ็ญจิตตภ�วน�เจริญขึ้นได้
เร็วกว่�ขณะที่ออกฉันต�มปกติ
	 ท่�นได้พิจ�รณ�อย่�งรอบคอบและเห็นผลประจักษ์กับตนเองเป็นลำ�ดับไปเช่นนี้	 ทำ�ให้ท่�นจึง
ยังมั่นคงที่จะใช้อุบ�ยวิธีนี้เพื่อก�รภ�วน�	และถึงแม้จะมีผู้ม�พูดคัดค้�นต้�นท�นอย่�งไร	ก็ไม่ทำ�ให้ท่�น
ลังเลใจคิดเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นได้
	 ครั้นจะอธิบ�ยเหตุผลให้เป็นที่เข้�ใจก็ดูว่�เป็นเรื่องยืดย�วเสียเวล�โดยเปล่�	 เหตุนี้เองท่�นจึง
ชอบที่จะตอบเป็นอุบ�ยให้ได้นำ�ไปคิดอ่�น	สำ�หรับอุบ�สกผู้นี้ก็เช่นกันท่�นตอบกลับไปว่�
 �áÅéÇâÂÁ¡Ô¹·Ø¡ÇÑ¹àËÃÍ ?�
 �¡Ô¹·Ø¡ÇÑ¹¹Ð«Ô ¼ÁäÁèÍ´ËÃÍ¡� 
 ว่�ดังนั้นแล้วท่�นก็พูดใส่ปัญห�แก่อุบ�สกผู้เข้�ใจว่�ตัวรู้เรื่องในตำ�ร�เป็นอย่�งดีว่�
 ��áÅéÇâÂÁä´éµÃÑÊÃÙéäËÁ ???��

ถือ “ความทุกข์” เป็นครู เป็นหินลับสติปÑญญา
	 คว�มเป็นนักต่อสู้ของท่�นอีกประก�รหนึ่งก็คือ	 แม้อุบ�ยวิธีบ�งอย่�งจะทำ�ให้ท่�นต้องพบกับ
คว�มทุกข์แสนทุกข์แต่ห�กผลปร�กฏเป็นคว�มเจริญท�งด้�นจิตใจม�กขึ้น	 ท่�นก็จะพย�ย�มอดทนต่อสู้
ให้ผ่�นไปให้จงได้	คำ�กล่�วตอนหนึ่งของท่�นกับพระเณรดังนี้
	 “�นิสัยของผมเองนั้นเป็นนิสัยที่หย�บ	 จะว่�คนหย�บก็ได้	 ไปอยู่ในสถ�นที่ธรรมด�	 คว�ม
เพียรไม่ค่อยดี	ผลที่จะพึงได้ก็ไม่ค่อยปร�กฏนัก�	แต่ห�กเป็นบ�งสถ�นที่แล้ว	กลับทำ�ให้ธรรมภ�ยในใจ
เจริญขึ้น	ๆ...
	 �จึงมักแสวงห�ในที่กลัว	ๆ 	เสมอ	ทั้ง	ๆ 	ที่เร�ก็กลัว	แต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจ�กคว�มกลัว
นั้นเป็นผลประโยชน์อัศจรรย์มห�ศ�ล		เร�จึงจำ�เป็นต้องได้สละเป็นสละต�ยเข้�อยู่บำ�เพ็ญเพื่อธรรม�”
 ด้วยเหตุนี้ท่�นจึงนิยมใช้อุบ�ยฝÖกจิตด้วยก�รเข้�ป่�ช้�เผ�หรือฝังคนต�ยบ้�ง	 ในถ้ำ�เงื้อมผ�
ป่�ดงบ้�ง	ในดงที่เป็นที่อยู่ของช้�ง	หมี	เสือ	หรือสัตว์ร้�ยต่�ง	ๆ	บ้�ง	อ�ศัยสัตว์เหล่�นั้นเป็นครู	ท่�น
ออกวิเวกบ�งสถ�นที่เป็นที่ที่เสือมักชอบผ่�นม�หรือเป็นที่อ�ศัยของมันในบริเวณใกล้	ๆ	กันนั้น	แม้ว่�จะ
เดินหรือนั่งตรงไหนอย่�งไรก็คิดกลัวอยู่ตลอดว่�มันคงจะอยู่ใกล้	ๆ	หรือกลัวว่�มันจะม�กัดกิน	ท่�นเคย
เล่�ถึงสถ�นที่เช่นนี้ว่�
	 “�น่�กลัวจริง	ๆ	กล�งวันก็กลัวเวล�ไหนก็กลัว	ยิ่งกล�งคืนด้วยแล้วจิตยิ่งมีแต่ตั้งหน้�ตั้งต�ที่
จะกลัว	นั่งก็กลัว	เดินจงกรมกล�งค่ำ�กล�งคืนดึกดื่นก็เดินทั้ง	ๆ	ที่กลัว	ๆ	นั้นเอง�”
	 ท่�นเล่�ถึงคร�วเข้�ไปดัดตัวเองที่ป่�เสือแห่งหนึ่ง	ดังนี้
 “�อยู่ในป่�ในเข�มันตื่นเต้น�	 แต่ก่อนเป็นป่�พวกสัตว์ 
พวกเสือเนื้อร้�ยเต็มไปหมดจริง	ๆ �		ก้�วเข้�ท�งนี้ปั๊บเป็นป่�แล้วมี 
สัตว์แล้ว	 พวกสัตว์พวกเนื้อพวกอีเก้งพวกหมู	 พอลึกเข้�ไปก็พวก
กว�งพวกช้�ง	พวกเสือ	เสือมีอยู่ทั่วไป	สัตว์มีอยู่ที่ไหน	เสือมีอยู่ที่นั่น	 
มีอยู่ทั่วไป�
	 บ�งทีก็เสียงเสืออ�ว	ๆ 	ขึ้นแล้วอ�ว	ๆ 	ขึ้นข้�งท�งจงกรม	โถ	 
เสียงเสือมันไม่เหมือนเสียงเพลงลูกทุ่งละซี	มันจะงับหัวเอ�	ประม�ท
ได้เหรอ	เสียงอ�ว	ๆ	ขึ้นข้�ง	ๆ	ไม่รู้มันม�ตั้งแต่เมื่อไร	ตอนมันหยุด
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๘๕ ๕ อุตสาหะพากเพียร ฝึกฝนจิต



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

เสียงคำ�ร�มมันอ�วต�มภ�ษ�ของมันแล้วนั่นละ	มันน่�กลัวตอนนั้น	 ไม่ทร�บมันจะม�แบบไหนซิ	 ได้ยิน
เสียงมันอยู่	มันอยู่ตรงนั้นก็ค่อยยังชั่วนะ	พอเงียบเสียงไปแล้วไม่ทร�บจะม�แบบไหน�
	 �เร�ไปอยู่ในที่ดัดสันด�นจริง	ๆ	นะ	ไม่ใช่ธรรมด�นะ	มีแต่ที่ดัดสันด�นทั้งนั้นแหละ		ป่�ก็ป่�
เสือ	กล�งคืนเวล�เร�เดินจงกรม	มันไม่ใช่ธรรมด�นะ	แล้วยิ่งเสียงเสือด้วยนะ	เร�ไปอยู่แคร่	ตอนตื่น
เช้�ม�เห็นรอยมันผ่�นไปท�งนี้แล้วฉ�กออกไป	เพร�ะเร�ปัดกว�ดไว้เรียบร้อย	มันเดินผ่�นไปผ่�นม�มัน
ก็เห็น	โอ้	เสือม�	ม�เมื่อไหร่ไม่รู้	แต่เข�ก็ไม่ได้สนใจกับเร�	เข�เดินฉ�กไปเฉย	ๆ 	แสดงว่�เข�ไม่ได้สนใจ
กับเร�	เข�ไปต�มประส�ของเข�	เร�ก็รู้
	 ถ้�มันเดินวกเวียนนี่สนใจนะ	มันสนใจ	ถ้�พอทำ�	 (หม�ยถึงเสือกัดกิน)	มันก็อ�จจะทำ�อย่�งว่�
นะ	นี่ไม่มี	 ไม่เคยปร�กฏ	 เร�เองก็ไม่เคยปร�กฏ	 เสือจริง	ๆ	ก็ไม่เคยเห็นในป่�	แต่เสียงมันมีอยู่ทั่วไป	
กระหึ่ม	กระหึ่ม
	 โอ้	ขนนี้ไม่ทร�บว่�มันลุกซู่ผึงเหมือนจรวดด�วเทียม	มันเป็นเองนะ	ไม่ทร�บว่�กลัวไม่กลัว	มัน
ลุกซู่	จิตหดเข้�ม�หันเข้�ม�	สมมุติว่�อยู่ในขั้นบริกรรม พุทโธ	ก็ติดกับ	พุทโธ	ไม่ให้ออกไปห�เสือ	คว�ม
คิดนี้จะไปคว้�เอ�พิษเอ�ภัยเอ�อ�รมณ์ไม่ดีง�ม	เช่นอย่�งกลัวอย่�งนี้	มันก็เป็นอันตร�ยอันหนึ่ง	ต้องคิด
อย่�งนั้นไม่ให้ออก	หมุนติ้วนั่น	มันเป็นอย่�งนั้น�”

ชนะความกลัวด้วย “พุทโธ”
	 ท่�นว่�จ�กนั้นท่�นก็ใช้คว�มกลัวนี้เองเป็นครูหรือเป็นอุบ�ยเพื่อฝÖกจิตให้เห็นเหตุเห็นผลกัน	 ดัง
ท่�นเคยเล่�ว่�
	 “�พอคว�มกลัวเริ่มขึ้นม�ก	 สติ เริ่มจับ	 คือจิตนี้ห้�มหรือบังคับเด็ดข�ดไม่ให้เคลื่อนจ�กจุดที่
ตนต้องก�ร	เช่นเร�บริกรรม	พุทโธ พุทโธ...	ก็ให้อยู่กับคำ�บริกรรมนี้เท่�นั้น	เป็นก็ต�ม	ต�ยก็ต�ม	เสือ
ก็ต�ม	ช้�งก็ต�ม	สัตว์อันตร�ยใด	ๆ	ก็ต�มไม่ไปคิดไม่ไปยุ่ง	ให้รู้อยู่จุดเดียวคือคำ�บริกรรมนี้เท่�นั้น
	 นี่หม�ยถึงขั้นเริ่มแรกของก�รภ�วน�ซึ่งต้องอ�ศัยคำ�บริกรรม	 กลัวม�กเท่�ไรจิตยิ่งติดแนบกับ
คำ�บริกรรมไม่ให้ปร�ศจ�กเลย	 คว�มมุ่งหม�ยนั้นคือหม�ยต�ยกับธรรมนี้เท่�นั้น	 ไม่ให้จิตไปสู่อ�รมณ์ที่
กลัวนั้น	ๆ	ธรรมคืออะไร	คำ�บริกรรมนั้นแลคือบทแห่งธรรม�
	 ธรรมแท้จะปร�กฏที่จิต	 ที่จิตกำ�ลังบริกรรมอยู่นั้นแหละคือสั่งสมพลังของธรรมให้เกิดขึ้นที่ใจ
ม�กน้อยต�มคว�มพ�กเพียรของตน
	 เมื่อสติได้ติดแนบอยู่กับคำ�บริกรรมบังคับจิตไม่ให้แย็บออกไปสู่อ�รมณ์ที่เป็นภัย	ซึ่งทำ�ให้น่�กลัว
น่�หว�ดเสียวนั้น	ให้อยู่เฉพ�ะกับคำ�บริกรรมนี้ติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำ�ดับลำ�ด�	ก็เป็นก�รสั่งสมพลังคือ
กำ�ลังของอรรถของธรรมขึ้นภ�ยในจิตใจหนุนใจให้มีคว�มแน่นหน�ม�กขึ้น	ๆ
	 สุดท้�ยจิตใจดวงนั้นก็แน่นเหมือนกับหินทั้งก้อนหรือภูเข�ทั้งลูก...	ทีนี้	คว�มที่เคยว่�กลัว	ๆ	คิด
ออกไปห�สิ่งที่น่�กลัวก็ไม่กลัว	คิดไปถึงอันใด	คำ�ว่�น่�กลัวไม่กลัวทั้งนั้น
	 เอ้�	 !	 คิดหมดในแดนโลกธ�ตุนี้กลัวอะไร	 จะมีสิ่งน่�กลัวแม้สิ่งหนึ่ง
ม�ปร�กฏที่ใจนี้มีไหม	 ไม่มีเลย	 นั่นฟังซิ	 นั่นละ	 เมื่อถึงขั้นจิตเป็น อัตตา หิ  
อัตตโน นาโถ	คือช่วยตัวเองช่วยอย่�งนั้น	พึ่งตนเองพึ่งอย่�งนั้น	อยู่กับตัวเอง
ด้วยคว�มแน่นหน�มั่นคงก็อยู่แบบนั้น�	 นี่เป็นสิ่งที่เร�ลืมไม่ได้ในชีวิตและ
ก�รภ�วน�ของเร�ซึ่งไปอยู่ในสถ�นที่เช่นนั้น...”

๘๖



เสือ : หมูป่า ต่อสู้ดุเดือด
	 ประสบก�รณ์ก�รเที่ยววิเวกของท่�น	 ทำ�ให้ได้ยินได้ฟัง
เรื่องร�วแปลก	 ๆ	 เกี่ยวกับสัตว์ป่�หล�ยอย่�ง	 เป็นต้นว่�ท่�นเคย
เล่�ก�รต่อสู้ระหว่�งเสือกับหมูป่�ทั้งคู่นอนต�ยอยู่ในบริเวณใกล้	 ๆ	
กัน	สภ�พหมูป่�ต�มตัวแหลกหมด	ส่วนเสือก็พุงทะลุหมด	ด้วยเหตุ
เพร�ะไปเจอกันอย่�งจังในช่องเข�	ดังนี้	
	 “...มันเป็นร่องลงม�	 ภูเข�มันมีช่องลง	 ช่องแคบ	 ๆ	 นะ	 
ท�งโน้นเป็นหลังเข�ที่จ�กหลังเข�ลงม�มันก็เป็นช่องแคบลงม�	ทีนี้ 
พอดีไอ้หมูก็ขึ้นช่องนี้	 หมูใหญ่นะ...	 มันเห็นกันชัด	 ๆ	 อย่�งนั้นนะ	 
ไอ้เสือก็ลงม�ช่องนั้น	 พอดีม�พบกันตรงกล�งนั้นเลย	 ฟัดกันเลย	 
นั่นเห็นไหมล่ะ	 ต�ยทั้งสองนะ	 หมูต�ยอยู่กับที่	 เสือเสือกคล�นขึ้น
ไปต�ยข้�งบน	ต�ยทั้งสองเลยนั่นแหละอย่�งนั้น	กำ�ลังวังช�มันฟัด
กัน	นี่ไปถูกที่คับขันด้วยแล้ว	ต่�งคนต่�งก็ไม่ถอยกัน	สู้กันเลย
	 สุดท้�ยก็ต�ยทั้งสองเลย	หมูต�ยอยู่กับที่	ส่วนเสือตะเกียกตะก�ยขึ้นไปนั้นก็ไปต�ยอยู่ที่นั่น	พุง
ทะลุหมดเลย	ลำ�ไส้นี่ปลิวออกม�ทะลุหมด	ส่วนหมูก็ต�มเนื้อตัวแหลกหมด	เสือกัด	ไอ้เสือก็พุงทะลุหมด	 
หมูดัน	 มันทำ�อย่�งนี้นะ	 หมูมันทำ�อย่�งนี้	 สมมุติว่�มันดันอย่�งนี้	 ไม่ใช่ตกง่�ย	 ๆ	 นะ	 มันขวิด	 ขวิด	
ตลอดเลยนะ	นี่ก็ต�ย	อย่�งนั้นแหละ	มันไม่ถอยกันง่�ย	ๆ	
	 ที่เสือกัดมันได้เฉพ�ะเวล�มันเผลอ	 ถ้�เป็นหมูใหญ่หมูโทนอย่�งนั้น	 เวล�มันผ่�นไปผ่�นม�เร�
ถึงฟังเสียงรู้	หมูนี้รู้สึกว่�ไม่ขย�ดครั่นคร้�มต่ออะไรเสียงดัง	โครมคร�ม	โครมคร�ม	โครมคร�มม�	ไม่
ได้เก็บเสียงนะ	พวกหมูป่�เป็นฝูง	ก็มีเสียงดังเหมือนกัน�”		

๘๗ ๕ อุตสาหะพากเพียร ฝึกฝนจิต
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๖
สมา¸Ôáน่นหนามัèนค§

ติดสุขในสมาธิ

	 ย้อนกลับม�กล่�วถึงก�รโหมคว�มพ�กเพียรในพรรษ�ที่	๑๐	ของหลวงต�จนทÓให้ผลแห่งสม�ธิ

ธรรมของท่�นในระยะนั้นมีคว�มแน่นหน�มั่นคงม�ก	ดังนี้

	 “�จิตมีคว�มเจริ	ญขึ้นเรื่อย	ๆ 	สม�ธิมีคว�มแน่นหน�มั่นคง	ถึงขน�ดที่ว่�จะให้แน่วอยู่ในสม�ธิ 

นั้นสักกี่ชั่วโมงก็อยู่ได้	และเป็นคว�มสุขอย่�งยิ่งจ�กก�รที่จิตใจ	ไม่ฟุ้งซ่�นรÓค�ญ		ไม่อย�กจะออกยุ่งกับ 

อะไรเลย

	 ต�ก็ไม่อย�กดู	หูก็ไม่อย�กฟังเพร�ะมันเป็นก�รยุ่งกวน	รบกวนจิตใจให้กระเพื่อมเปล่�	ๆ	แต่มี

คว�มพอใจยินดีอยู่กับก�รที่จิตหยั่งเข้�สู่คว�มรู้อันเดียวแน่วอยู่อย่�งนั้น	นี่ละมันทÓให้ติดได้อย่�งนี้นี่เอง

	 จนขน�ดที่ว่�	 สุดท้�ยก็นึกว่�คว�มรู้ที่เด่น	 ๆ	 อยู่นี้เองจะเป็นนิพพ�น	 จ่อกันอยู่นั้นว่�จะเป็น 

นิพพ�น	 สุดท้�ยมันก็เป็นสม�ธิอยู่อย่�งนั้นละ	 จนกระทั่งวันต�ยก็จะต้องเป็นสม�ธิ	 และติดสม�ธิจน 

กระทั่งวันต�ย...”

	 สÓหรับตัวท่�นติดสม�ธิอยู่เช่นนี้ถึง	 ๕	 ปÕเต็ม	 ยังไม่ยอมก้�วเข้�สู่ขั้นปัญญ�เพื่อถอดถอนกิเลส 

ออกให้สิ้นซ�ก

ไต่ถามผู้รู้เพื่อหาเหตุผล

	 ในระยะที่ยังคงติดสม�ธิอยู่นี้	ท่�นพูดอยู่เสมอว่�

	 “�ห�กไม่มีท่�นอ�จ�รย์มั่นม�ฉุดม�ล�กออกไป	 ก็จะติด 

สม�ธิอยู่เช่นนี้กระทั่งวันต�ยเลยทีเดียว	 แม้กระนั้นก็ต�ม	 ก็ยังไม่ 

ยอมลงใจง่�ย	ๆ	กลับมีข้อโต้เถียง	ห�เหตุห�ผลกับท่�นอ�จ�รย์มั่น 

ชนิดต�ดÓต�แดงทีเดียว	จนถึงกับว่�พระทั้งวัดแตกฮือกันม�เต็มอยู่ 

ใต้ถุนกุฏิ	เพื่อฟังก�รโต้กับท่�นอ�จ�รย์มั่น�”

	 ท่�นไม่ได้โต้ครูบ�อ�จ�รย์ด้วยทิฐิม�นะอวดรู้อวดฉล�ด	 

แต่เป็นก�รโต้ด้วยคว�มที่ท่�นมีคว�มเข้�ใจและเชื่อมั่นว่�	 อันนี้ก็ 

เป็นของจริงอันหนึ่งของท่�น	ส่วนท่�นอ�จ�รย์มั่นก็จริงอันหนึ่งของ 

ท่�นเช่นกัน	จึงเป็นก�รโต้เพื่อห�เหตุห�ผลห�หลักเกณฑ์จริง	ๆ 	แต่สุดท้�ยท่�นก็ยอมหมอบร�บต่อ 

เหตุผล	ต่อคว�มแยบค�ยด้วยคว�มรู้จริงเห็นแจ้งของครูบ�อ�จ�รย์

	 ก�รโต้ห�คว�มจริงในครั้งนั้นของท่�น	เริ่มด้วยคÓถ�มของท่�นอ�จ�รย์มั่นว่�	�·èÒ¹ÁËÒ ÊºÒÂ´Õ 

àËÃÍ ã¨ ?�

	 ลูกศิษย์ตอบ	�ÊºÒÂ´ÕÍÂÙè Ê§º´ÕÍÂÙè ¤ÃÑº¡ÃÐ¼Á�

๘๘



 �·èÒ¹¨Ð¹Í¹µÒÂÍÂÙè¹Ñé¹àËÃÍ ?�

	 อ�จ�รย์ถ�มต่อพร้อมกับแสดงสีหน้�สีต� 

แบบเอ�จริงชนิดเตรียมเข่นเต็มที่แล้วว่�

 �·èÒ¹ÃÙéäËÁ ? ÊØ¢ã¹ÊÁÒ¸ÔàËÁ×Í¹¡Ñºà¹×éÍµÔ´ 

¿Ñ¹ ·èÒ¹ÃÙéäËÁ ?	สม�ธิก็เหมือนกับเนื้อติดฟันนั้น 

แหละ	มันสุขขน�ดไหน	เนื้อติดฟัน	ท่�นรู้ไหม	?	ๆ”

	 ท่�นขน�บต่ออีกว่�	 �·èÒ¹ÃÙéäËÁÇèÒ ÊÁÒ¸Ô 

·Ñé§á·è§¹Ñé¹ÅÐ ¤×ÍµÑÇÊÁØ·ÑÂ·Ñé§á·è§·èÒ¹ÃÙéäËÁ ? æ�

	 ลูกศิษย์โต้เหตุผลกับอ�จ�รย์ทันทีว่�	 �¶éÒ

ËÒ¡ÇèÒÊÁÒ¸Ôà»ç¹µÑÇÊÁØ·ÑÂáÅéÇÊÑÁÁÒÊÁÒ¸Ô¨ÐãËéà´Ô¹ 

·ÕèäË¹ ?�

	 อ�จ�รย์แก้ว่�	 �ÁÑ¹¡çäÁèãªèÊÁÒ¸ÔµÒÂ¹Í¹µÒÂÍÂÙèÍÂèÒ§¹Õé«Ô ÊÁÒ¸Ô¢Í§¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒ ÊÁÒ¸ÔµéÍ§ÃÙé 

ÊÁÒ¸Ô »Ñ  ญญÒµéÍ§ÃÙé»Ñ  ญญÒ ÍÑ¹¹ÕéÁÑ¹àÍÒÊÁÒ¸Ôà»ç¹¹Ô¾¾Ò¹àÅÂ ÁÑ¹ºéÒÊÁÒ¸Ô¹Õè ÊÁÒ¸Ô¹Í¹µÒÂÍÂÙè¹ÕéàËÃÍ

à»ç¹ÊÑÁÁÒÊÁÒ¸Ô¹èÐ àÍéÒ æ ¾Ù´ÍÍ¡ÁÒ«Ô�

	 คร�วนี้ลูกศิษย์จึงยอมลงใจ	ยอมหมอบร�บต่อครูบ�อ�จ�รย์	เพร�ะชัดเจนในเหตุผลแล้ว

เพราะจากบ้านไปนาน

	 ปÕที่ท่�นบวชได้	 ๑๒	 พรรษ�	 ครั้งหนึ่งมีคว�มจÓเป็นต้องเข้�ม�ทÓธุระที่อุดรธ�นี	 หลังจ�ก 

พักได้ระยะหนึ่งแล้ว	ขณะที่ท่�นกÓลังจะเข้�ไปในตล�ด	ทันใดนั้นห	ญิงส�วรุ่นคนหนึ่งอ�ยุร�ว	๑๗	-	๑๘	ปÕ 

ก็ตรงรี่เข้�ม�ห�ท่�น	 จ�กนั้นจึงนั่งลงแล้วประนมมือขึ้น	 และถ�มขึ้นด้วยน้Óเสียงที่บ่งบอกว่�	 เป็นคน 

คุ้นเคยกันม�น�นแล้วว่�

 �àÍéÒ ËÅÇ§¾Õè¨Ð¡ÅÑºáÅéÇËÃ×Í ?� 

	 ท่�นรู้สึกแปลกใจอยู่ไม่น้อย	 นึกอยู่ในใจว่�	 �ã¤Ã¡Ñ¹Ë¹Í? à´ç¡¹éÍÂ¹Õè·ÓäÁ¶Ö§ä´é©ÅÒ´¡ÅéÒà¢éÒ 

ÁÒ¶ÒÁàÃÒã¹·èÒÁ¡ÅÒ§½Ù§ª¹àªè¹¹ÕéË¹Í ?�

	 จ�กนั้นท่�นก็ตอบด้วยท่�ท�งเป็นปกติว่�	�ÂÑ§ àÃÒà¢éÒä»¸ØÃÐã¹µÅÒ´à©Â æ ¹Ò§ÁÒ¨Ò¡äË¹ÅÐ ?�

	 พอถ�มเช่นนี้เข้�	ถึงกับทÓให้ห	ญิงส�วคนนั้นระเบิดหัวเร�ะออกม�เสียยกให	ญ่	เพร�ะขบขันว่� 

พี่ช�ยไปบวชแล้วคงจะจ�กบ้�นไปอยู่ป่�เสียน�น	 จนกระทั่งจÓไม่ได้แม้แต่น้องส�วของตัวเอง	 จึงพูด 

ทั้งที่ยังหัวเร�ะอยู่นั้นว่�

 �âÍëÂË¹Í ¨ÓäÁèä´é¡ÃÐ·Ñè§¹éÍ§ÊÒÇ¹éÍ�

	 น้องพูดขึ้นเช่นนั้นพร้อมบอกชื่อบอกน�มช่วยฟื้นคว�มจÓให้	ท่�นจึงนิ่งคิดอยู่นิดหนึ่ง	พอระลึก 

ได้เท่�นั้นก็หัวเร�ะขึ้นเช่นกัน

 �âÍëÂ àÃÒ¡ç¨ÓäÁèä´é�

	 เหตุที่ท่�นจะจÓน้องส�วคนนี้ไม่ได้ก็เพร�ะตอนท่�นออกบวช	 น้องส�วอ�ยุได้	 ๕	 ขวบเท่�นั้น	 

เมื่อท่�นจ�กไปในที่ต่�ง	ๆ	น�น	ๆ	ครั้งจึงจะกลับม�เยี่ยมบ้�น	ครั้นเมื่อน้อง	ๆ	โตเป็นหนุ่มเป็นส�วแล้ว 

ท่�นเลยไม่ส�ม�รถจะจดจำ�ได้

�� ·èÒ¹ÃÙéäËÁ ? �

ÊØ¢ã¹ÊÁÒ¸ÔàËÁ×Í¹¡Ñºà¹×éÍµÔ´¿Ñ¹

·èÒ¹ÃÙéäËÁ ?

ÊÁÒ¸Ô¡çàËÁ×Í¹¡Ñºà¹×éÍµÔ´¿Ñ¹

¹Ñé¹áËÅÐ�

ÊÁÒ¸Ô·Ñé§á·è§¹Ñé¹ÅÐ

¤×ÍµÑÇÊÁØ·ÑÂ·Ñé§á·è§

·èÒ¹ÃÙéäËÁ ? æ ��

๘๙ ๖ สมาธิแน่นหนามั่นคง
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��ã¹¸ÃÃÁ·èÒ¹ÊÍ¹äÇéÇèÒ

»ÃÔÂÑµÔ ¤×Í¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÅèÒàÃÕÂ¹ »¯ÔºÑµÔ ¤×Í¡ÒÃ´ำÒà¹Ô¹§Ò¹

àÁ×èÍä´éÈÖ¡ÉÒÁÒáÅéÇÍÍ¡»¯ÔºÑµÔµÒÁáººá»Å¹á¼¹¼Ñ§

·Õè¾ÃÐÍ§¤ì·Ã§ªÕéá¨§äÇéáÅéÇ¹Ñé¹ ·Õ¹Õé¼Å¡ç¨Ð»ÃÒ¡¯à»ç¹ÃÙ»à»ç¹ÃèÒ§¢Öé¹ÁÒ

àËÁ×Í¹àÃÒÊÃéÒ§µÖ¡ÊÃéÒ§ÃéÒ¹ ¹Ñè¹áÅ�� 

หนังสือที่หลวงต�ใช้ศึกษ�ระหว่�งก�รเรียนปริยัติธรรม

ยังคงเก็บรักษ�ไว้ในสภ�พที่สมบูรณ์



๗
¡้าวàดÔนทา§ปัญญา

เครื่องประกอบครบ

 ผลแห่งก�รฝÖกสม�ธิของท่�นในระยะนี้	 ท่�นกล่�วว่�มีคว�มแน่นหน�พอตัวแล้ว	 ถ้�เป็น

ประเภทอ�ห�รก็เรียกว่�	มีทั้งผัก	ทั้งเนื้อ	ปล�	เครื่องปรุงอะไรต่�ง	ๆ	ครบหมดแล้ว	จะทำ�เป็นแกงก็ได้	 

หุงต้มก็ได้	 ทอดก็ได้	 เป็นแต่เพียงว่�เอ�ม�แช่ไว้เฉย	 ๆ	 ยังไม่ยอมแกงเท่�นั้นเอง	 เพร�ะท่�นว่�มัวแต่ 

ม�กินสม�ธิว่�เป็นมรรคผลนิพพ�น	 มัวม�กินผักกินหญ้�ด้วยเข้�ใจว่�เป็นแกง	 ต่อเมื่อเริ่มก้�วเดินท�ง

ด้�นปัญญ�จึงเท่�กับเอ�อ�ห�รประเภทต่�ง	ๆ	เหล่�นั้นม�แกงกิน		ดังนี้

	 “�พอออกจ�กสม�ธิ	 ด้วยอำ�น�จธรรมอันเผ็ดร้อนของท่�นอ�จ�รย์มั่นเข่นเอ�อย่�งหนัก	 จึง

ออกพิจ�รณ�	 พอพิจ�รณ�ท�งด้�นปัญญ�ก็ไปได้อย่�งคล่องตัวรวดเร็ว	 เพร�ะสม�ธิพร้อมแล้วเหมือน

กับเครื่องทัพสัมภ�ระที่จะม�ปลูกบ้�นสร้�งเรือนนี้มีพร้อมแล้ว	 เป็นแต่เร�ไม่ประกอบให้เป็นบ้�นเป็น

เรือนเท่�นั้น	มันก็เป็นเศษไม้อยู่เปล่�	ๆ	ไม่เกิดประโยชน์อะไร

	 นี่สม�ธิก็เป็นสม�ธิอยู่อย่�งนั้นเมื่อไม่นำ�ม�ประกอบให้เป็นสติปัญญ�มันก็หนุนอะไรไม่ได้	 จึง

ต้องพิจ�รณ�	ต�มอย่�งที่ท่�นอ�จ�รย์มั่นท่�นเข่นเอ�	พอท่�นเข่นเท่�นั้นมันก็ออก	พอออกเท่�นั้น	มัน

ก็รู้เรื่องรู้ร�ว	ฆ่�กิเลสตัวนั้นได้	ตัดกิเลสตัวนี้ได้โดยลำ�ดับ	ๆ	เกิดคว�มตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นม�

 �â¸è ! àÃÒÍÂÙèã¹ÊÁÒ¸Ô àÃÒ¹Í¹µÒÂÍÂÙèà©Â æ ÁÒ¡Õè»Õ¡Õèà´×Í¹áÅéÇ äÁèàËç¹ä´éàÃ×èÍ§ä´éÃÒÇÍÐäÃ�

	 คร�วนี้ก็เร่งท�งปัญญ�ใหญ่	หมุนติ้วทั้งกล�งวันกล�งคืนไม่มีห้�มล้อบ้�งเลย	แต่ผมมันนิสัยโลด

โผนน่ะ	ถ้�ไปแง่ไหนมันไปแง่เดียว	พอดำ�เนินท�งปัญญ�แล้ว	มันก็ม�ตำ�หนิสม�ธิว่�

 �ÁÒ¹Í¹µÒÂÍÂÙèà»ÅèÒ æ�

	 คว�มจริงสม�ธิก็เป็นเครื่องพักจิตถ้�พอดีจริง	ๆ	ก็เป็นอย่�งนั้น	นี่มันกลับม�ตำ�หนิสม�ธิว่�ม�

นอนต�ยอยู่เปล่�	ๆ	กี่ปÕไม่เห็นเกิดปัญญ��”

บ้าหลงสังขาร

 โดยปกติท่�นอ�จ�รย์มั่นจะพูดกับท่�นแบบธรรมด�คล้�ยพ่อแม่พูดกับลูก	 แต่ห�กเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับก�รภ�วน�แล้ว	 จะไม่พูดแบบธรรมด�เลย	 แต่จะจริงจังเด็ดข�ดและพูดอย่�งคึกคักเต็มที่	 ซึ่ง

ถูกกับจริตนิสัยที่ผ�ดโผนจริงจังของท่�นม�ก	 คร�วนี้ก็เช่นกัน	 หลังจ�กที่เพลินกับก�รพิจ�รณ�ท�งด้�น

ปัญญ�ถึงกับลืมหลับลืมนอน	จนกระทั่งท่�นอ�จ�รย์มั่นต้องได้ใส่ปัญห�แก่ท่�น	ดังนี้

	 “�เวล�มันออกท�งด้�นปัญญ�แล้วนะ

 �âË ! ÁÑ¹¾Ô¨ÒÃ³Ò·Ñé§ÇÑ¹·Ñé§¤×¹  äÁèä´éËÅÑºä´é¹Í¹ ¹Õè¡çäÁèä´é¹Í¹ÁÒ ò ¤×¹ ó ¤×¹áÅéÇ ÁÑ¹ËÁØ¹

µÔéÇ æ àÅÂ ·Ñé§ÇÑ¹àÅÂ�

 �¹Ñè¹ÅÐ ÁÑ¹ËÅ§ÊÑ§¢ÒÃ�	ท่�นอ�จ�รย์มั่นว่�

๙๑ ๗ ก้าวเดินทางปัญญา



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 จึงโต้เหตุผลกับอ�จ�รย์มั่นว่�

 �äÁè¾Ô¨ÒÃณÒÁÑ¹¡çäÁèÃÙé ¶éÒäÁè¾Ô¨ÒÃณÒÁÑ¹¡çäÁèÃÙé�

 �¹Ñè¹ÅÐ ºéÒÊÑ§¢ÒÃ ºéÒËÅ§ÊÑ§¢ÒÃ���

	 ทีแรกนี้ท่�นไม่เข้�ใจคำ�ว่�	 บ้าหลงสังขาร	 เพร�ะท่�นอ�จ�รย์มั่นก็ไม่ได้อธิบ�ยถึงคว�มหม�ย

ไว้ให้	 ที่เป็นเช่นนี้ก็เพร�ะท่�นรู้ถึงอุปนิสัยของลูกศิษย์ว่�เป็นคนผ�ดโผน	 จึงได้ใส่ปัญห�แบบผ�ดโผนให้	

ต่อเมื่อผ่�นไปแล้ว	ท่�นจึงเข้�ใจคว�มหม�ย	ดังนี้

	 “�คว�มหม�ยท่�นว่�	ถ้�จะพูดให้พอเหม�ะนะ	คือเร�จะใช้ท�งด้�นแก้กิเลสก็ต�ม	 เรื่องของ

มรรคก็ต�ม	เรื่องของสมุทัยก็ต�ม	จะต้องเอ�สังข�รนี้ออกใช้	แต่เวล�นี้สังข�รมันใช้จนเลยเถิด	มันเกิน

ประม�ณ	 มันเป็นสมุทัย	 ให้ใช้พอเหม�ะพอดีมันจึงเป็นมรรคฆ่�กิเลส	 นี่มันเลยเถิดแล้วจึงไม่ได้หลับ 

ได้นอน

	 เพร�ะงั้นท่�นถึงบอกมันหลงสังข�ร	คือสังข�รมรรคที่แก้กิเลสนี้	มันเป็นสมุทัยอยู่ในตัวของมัน

นั้น	นี้เร�ไม่รู้นี่ท่�นเหนือกว่�	ท่�นรู้นี่	เร�ถึงได้เถียงกับท่�น

 �¶éÒäÁè¾Ô¨ÒÃณÒÁÑ¹¡çäÁèÃÙé�

 �¹Ñè¹áËÅÐÁÑ¹ËÅ§ÊÑ§¢ÒÃ ºéÒËÅ§ÊÑ§¢ÒÃ�	 ขน�บเลย	 ทิ้งหมดเลยปัญห�นี้ท่�นไม่เอ�ไว้เลยนะ	

ท่�นโยนทิ้งหมด	ให้เร�ห�ใหม่�”

แบ่งพัก แบ่งสู้

	 ถึงตอนนี้	เมื่อท่�นอ�จ�รย์มั่นใส่ปัญห�ให้ท่�นได้ขบคิด	ท่�นจึงใคร่ครวญดูใหม่	พบว่�

	 “�จึงได้ม�ยับยั้งชั่งตัว	เวล�มันไปเต็มเหนี่ยวของมันแล้วก็ลืมใต้จิต	แล้วก็หลงสังข�ร	ก็เอ�อัน

นั้นเข้�ม�พิจ�รณ�ย้อนเข้�ม�	 หักเอ�ไว้	 เบรกเอ�ไว้	 เบรกอย่�งแรงเลย	 เมื่อมันไปเต็มเหนี่ยวแล้วมัน

เมื่อยมันเพลีย	แต่จิตไม่ยอมสติปัญญ�ไม่ถอย	รั้งเอ�ไว้	ๆ	ให้เข้�สู่สม�ธิเพื่อคว�มสงบพักง�น	บีบบังคับ

ให้เข้�ม�	ๆ

	 จนกระทั่งเอ�คำ�บริกรรม	พุทโธ	ม�บริกรรม	พุทโธ พุทโธ...	ให้ม�อยู่กับ	พุทโธ		ไม่ให้มันออก

ไปทำ�ง�นนี่	มันจะเลยเถิดอีก	ให้มันรั้งเข้�ม�	ให้มันอยู่กับคว�มสงบคือสม�ธิของเร�นั่นแหละ	สม�ธิมัน

เต็มภูมิอยู่แล้ว	แต่ไม่ได้ใช้	เห็นว่�สม�ธินี้เหมือนเร�นอนต�ยว่�งั้นเถอะ	ติดสม�ธินี้

	 ทีนี้	มันก็หมุนสติปัญญ�	ทีนี้มันจะเลยเถิดอีก	รั้งเข้�ม�	ทีนี้เวล�จิตมันเข้�สู่คว�มสงบนะ	แน่ว	 

โอ้โห	 เหมือนถอดเสี้ยนถอดหน�ม	สงบเย็น...	แต่กระนั้นยังต้องบังคับไว้นะ	 ไม่งั้นมันพุ่งออกทำ�ง�นอีก

ง�นมันยังเหนืออันนี้อีก	 ต้องบังคับไว้	 แต่จับเงื่อนได้ว่�	 เมื่อเข้�พักสงบแล้ว	 	 มันมีกำ�ลังวังช�	 แล้ว

ออกไปทำ�ง�นได้	เหมือนกับเร�ทำ�ก�รทำ�ง�นม�ม�กแล้วเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้�	เร�ก็ม�พักผ่อนนอนหลับ	

หรือรับประท�นอ�ห�รเสร็จแล้วก็ม�พักผ่อนนอนหลับซะ

	 ถึงจะเสียเวล่ำ�เวล�หน้�ที่ก�รง�นไปในเวล�นั้นก็ต�ม	แต่เสียไว้เพื่อสั่งสมกำ�ลังในง�นต่อไป	อัน

นี้จิตของเร�มันจะพุ่ง	 พุ่งเข้�ง�นก็ต�ม	 แต่ก�รพักนี้เพื่อเป็นกำ�ลังของจิตที่จะดำ�เนินง�นต่อไป	 นี่มันถึง

ได้รู้

	 เวล�ออกท�งด้�นปัญญ�นี่	โถ!	ไม่มีในตำ�ร�	ว่�งั้นเถอะ	เร�ก็เรียนม�เหมือนกัน	เพร�ะฉะนั้น

จึงกล้�พูดได้...	ต�มต้อนกิเลส	กิเลสประเภทไหนเป็นยังไง	สติปัญญ�นี้เหนือกว่�	ๆ	ต�มต้อนกันทัน	เผ�

๙๒



กันไปเรื่อย	ๆ	มันเป็นเอง	นั่นละที่มันเพลิน	มันไม่ได้หลับได้นอน	มันเพลินฆ่�กิเลส	เพร�ะมันเห็นภัย

อย่�งสุดหัวใจแล้ว	ถึงขน�ดที่ว่�

 �ÂÑ§ä§¡ÔàÅÊäÁèµÒÂ àÃÒµéÍ§µÒÂ���

มวยคลุกวงใน

	 เมื่อถึงขั้นนี้แล้ว	 ท่�นว่�มันยิ่งเห็นโทษเห็นภัยของกิเลสอย่�งหนัก	 ขณะเดียวกันก็เห็นคุณค่�

ของคว�มหลุดพ้นมีน้ำ�หนักเท่�	ๆ	กัน		เมื่อเป็นเช่นนี้	ก�รต่อสู้ห้ำ�หั่นระหว่�งธรรมกับกิเลสจึงไม่มีวันที่

จะยอมแพ้กันได้เลย	ท่�นเล่�อย่�งถึงใจว่�

	 “�มันก็พุ่งน่ะสิ	 มีแต่ว่�ต�ยเท่�นั้น	 เรื่องแพ้ไม่พูดเลย	 

แพ้ก็ต้องแบกห�มลงเปลไปเลย	ที่จะให้ยกมือยอมแพ้นั้นไม่มี	ซัด

กันขน�ดนั้น�	ถ้�ได้ลงท�งจงกรมแล้วมันไม่รู้จักหยุด	ไม่ว่�เวล่ำ� 

เวล�ร้อนหน�วมันไม่ได้สนใจ	 คือจิตมันอยู่ที่นี่มันไม่ได้ออกนะ	 

ออกไปต�มดินฟ้�อ�ก�ศนี้ไม่ได้	 ออกไปห�ร่�งก�ยนี้วันหนึ่งมันก็

ไม่ได้ออก	มันฟัดกันอยู่ภ�ยในเหมือนนักมวยเข้�วงใน	ว่�งั้นเถอะ

นะ	ใครจะไปสนใจเรื่องคว�มเจ็บคว�มปวด	มันไม่สนใจนะ

	 อันนี้กิเลสมันเข้�วงในนะ	 ระหว่�งธรรมกับกิเลสฟัดกัน

วงใน	มันเป็นอย่�งนี้หมุนติ้ว	ๆ	เดินจงกรมตั้งแต่ฉันอ�ห�รเสร็จ

แล้วจนกระทั่งถึงเวล�ปัดกว�ดตอนเย็นนะ	 มันเดินได้

ยังไง	คือมันไม่รู้เวล่ำ�เวล�

	 จนกระทั่งเวล�หยุดจ�กท�งจงกรมแล้ว		มอง

เห็นก�น้ำ�นี้มันจะต�ยเลย	 มันไม่ได้กินน้ำ�	 โดดคว้�

ก�น้ำ�ม�รินนี้	กลืนนี่	โห	กลืนไม่ทัน	สำ�ลัก	กัêก	ๆ	ๆ	 

เวล�มันฟัดกันนี่ไม่ได้สนใจกับสิ่งเหล่�นี้นะ	 เวล�ออก

ม�แล้วม�เห็นก�น้ำ�นี่สิ	 โอ้โห	โดดใส่เลยเชียวนะ	มัน

จะต�ย	แหม	มันขน�ดนั้นนะ

	 เร�ไม่ถึงฝ่�เท้�แตกแต่ออกร้อน	 โอ้โห	 เหมือนไฟลนแหละ	พอม�ถึงที่พักถึงรู้นะ	 ตอนนั้นไม่รู้	 

แดดก็ไม่รู้ร้อน	 มันไม่สนใจกับแดดกับฝนอะไร	 แต่ไม่ได้เคยต�กฝนเดินจงกรม	 แต่ต�กแดดนี่เคยแล้ว	

เร�เอ�ผ้�อ�บน้ำ�ม�พับครึ่งแล้วก็มัดผูกบนศีรษะนี้	แล้วก็ม�ผูกใส่ค�งเหลือแต่ต�

	 เดินจงกรมกล�งแจ้งทีเดียว	บนไร่ร้�งสวนร้�งเข�	เอ�กันอยู่นั่น	ไม่มีร่มเลย	ร่มไม่ร่มช่�งหัวมัน	

ฟ�ดลงนั้นเลยทำ�ได้นะ	ไม่สนใจกับร้อนกับหน�วอะไรเลยเพร�ะอันนี้มันรุนแรงภ�ยในใจ

	 นี่...	 แล้วไม่ใช่เดินอยู่วันหนึ่งวันเดียว	 นั่นซี	 มันเป็นประจำ�ของมันอย่�งนั้นพอเข้�ท�งจงกรม

แล้ว	เท่�นั้นแหละ	ไม่มีเวล่ำ�เวล�น�ทีม�ยุ่งกวน	มีแต่อันนี้ฟัดกันอยู่ภ�ยใน	หมุนติ้ว	ๆ	เร�ก็เดิน	ก็เดิน

ไปยังงั้นล่ะ	แต่ท�งนี้ทำ�ง�นอยู่ตลอดเวล�	เดินสะเปะสะปะไปต�มเรื่องของมัน	ทีนี้เดินไม่หยุดสิ	วันนี้ก็

เดินวันหน้�ก็เดิน	เดินหล�ยวันต่อหล�ยวัน�

	 �เดินจงกรมไม่รู้จักหยุด...	 ไม่รู้ว่�เหนื่อยว่�อะไร	 เพร�ะมันหมุนติ้ว	ๆ	อยู่นี่ง�นอยู่นี่	 เดินไป

·Ò§¨§¡ÃÁ
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บ�งทีเดินจงกรมนี้	 โน่นเซซัดเข้�ไปในป่�โน่น	 โครมคร�มในป่�โน่นเพร�ะจิตมันไม่ออก	 ต�ก็มืดมัวไป

หมดละซี	มีแต่ข�ก้�วไป	ๆ	ก็เข้�ไปโน่น	แล้วออกม�อีกที	เอ�อีกอยู่งั้น	คำ�ว่�น้ำ�ท่�อะไร	ๆ	ไม่สนใจทั้ง

นั้นเมื่อถึงขั้นตะลุมบอนกัน�”

มองดูคน... เนื้อหนังแดงโร่

	 ย้อนกล่�วถึงอุบ�ยวิธีพิจ�รณ�ด้�นปัญญ�ที่ท่�นดำ�เนินเป็นลำ�ดับม�นี้	ท่�นเคยกล่�วไว้ในคร�ว

อบรมพระเณรเสมอ	ๆ 	เพร�ะเป็นสิ่งที่ท่�นเน้นหนักม�กเฉพ�ะอย่�งยิ่งแก่นักบวช	จะได้รู้จักวิธีพิจ�รณ�

อันนำ�ม�ซึ่งคว�มสงบร่มเย็นภ�ยในใจ	ดังนี้

	 “�ก็เร่งท�งด้�นปัญญ�	 เร่งท�งก�ยนี้ก่อน	 ตอนอสุภะ๑	 นี่สำ�คัญอยู่ม�กนะสำ�คัญม�กจริง	 ๆ	 

พิจ�รณ�อสุภะนี่มันคล่องแคล่วแกล้วกล้�	 มองดูอะไรทะลุไปหมด	 ไม่ว่�จะหญิงจะช�ยจะหนุ่มจะส�ว

ขน�ดไหน

	 เอ้�	 พูดให้เต็มต�มคว�มจริงที่จิตมันกล้�ห�ญน่ะ	 ไม่ต้อง 

ให้มีผู้หญิงเ²่�	ๆ	แก่	ๆ	ละ	ให้มีแต่หญิงส�ว	ๆ	เต็มอยู่ในชุมนุม 

นั้นน่ะ	 เร�ส�ม�รถจะเดินบุกเข้�ไปในที่นั่นได้โดยไม่ให้มีร�คะตัณห� 

อันใดแสดงขึ้นม�ได้เลย	นั่น	คว�มอ�จห�ญของจิตเพร�ะอสุภะ

	 มองดูคนมีแต่หนังห่อกระดูก	 มีแต่เนื้อแต่หนังแดงโร่ไป

หมด	 มันเห็นคว�มสวยคว�มง�มที่ไหน	 เพร�ะอำ�น�จของอสุภะ

มันแรง	 มองดูรูปไหนมันก็เป็นแบบนั้นหมด	 แล้วมันจะเอ�คว�ม

สวยง�มม�จ�กไหนพอให้กำ�หนัดยินดี	 เพร�ะฉะนั้นมันจึงกล้�เดิน

บุก	เอ้�	!	ผู้หญิง	ส�ว	ๆ	สวย	ๆ	นั้นแหละ	บุกไปได้อย่�งสบ�ย

เลยถึงคร�วมันกล้�	เพร�ะเชื่อกำ�ลังของตัวเอง

	 แต่คว�มกล้�นี้ก็ไม่ถูกกับจุดที่จิตอิ่มตัวในขั้นก�มร�คะ	จึง

ได้ตำ�หนิตัวเองเมื่อจิตผ่�นไปแล้ว	คว�มกล้�นี้มันก็บ้�อันหนึ่งเหมือนกัน	แต่ตอนที่ดำ�เนินก็เรียกว่�ถูกใน

ก�รดำ�เนินเพร�ะต้องดำ�เนินอย่�งนั้น	เหมือนก�รตำ�หนิอ�ห�รในเวล�อิ่มแล้วนั่นแล	จะผิดหรือถูกก็เข้�

ในทำ�นองนี้

	 ก�รพิจ�รณ�อสุภะอสุภัง	 พิจ�รณ�ไปจนกระทั่งว่�ร�คะนี้ไม่ปร�กฏเลย	 ค่อยหมดไป	 ๆ	 และ

หมดไปเอ�เฉย	 ๆ	 ไม่ได้บอกเหตุบอกผล	 บอกก�ลบอกเวล�บอกสถ�นที่บอกคว�มแน่ใจเลยว่�	 ร�คะ

คว�มกำ�หนัดยินดีในรูปหญิงรูปช�ยนี้ได้หมดไปแล้ว	 ตั้งแต่ขณะนั้นเวล�นั้นสถ�นที่นั้น	 ไม่บอก	 จึงต้อง

ม�วินิจฉัยกันอีก	คว�มหมดไป	ๆ	เฉย	ๆ	นี้ไม่เอ�	คือจิตมันไม่ยอมรับ

	 ถ้�หมดตรงไหนก็ต้องบอกว่�หมด	ให้รู้ชัดว่�	หมดเพร�ะเหตุนั้น	หมดในขณะนั้น	หมดในสถ�น

ที่นั้น	 ต้องบอกเป็นขณะให้รู้ซิ	 ฉะนั้นจิตต้องย้อนกลับม�พิจ�รณ�ห�อุบ�ยวิธีต่�ง	 ๆ	 เพื่อแก้ไขกันอีก	

เมื่อหมดจริง	ๆ	มันทำ�ไมไม่ปร�กฏชัดว่�หมดไปในขณะนั้นขณะนี้นะ

	 พอมองเห็นรูป	มันทะลุไปเลยเป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดในร่�งก�ยนั่น	 ไม่เป็นหญิงสวย	หญิง

ง�ม	คนสวยคนง�มเลย	 เพร�ะอำ�น�จของอสุภะมีกำ�ลังแรงเห็นเป็นกองกระดูกไปหมด	มันจะเอ�อะไร

๑	กรรมฐ�นที่ยึดเอ�ซ�กศพเป็นอ�รมณ์	เพื่อพิจ�รณ�ให้เห็นคว�มไม่ง�ม	คว�มไม่เที่ยงแท้ของสังข�ร	

๙๔



ไปกำ�หนัดยินดีเล่�ในเวล�จิตเป็นเช่นนั้น	 ทีนี้ก็ห�อุบ�ย

พลิกใหม่ว่�

 �ÃÒ¤Ð¹ÕéÁÑ¹ÊÔé¹ä»¨¹äÁèÁÕÍÐäÃàËÅ×Í¹Ñé¹ ÁÑ¹ÊÔé¹ã¹

¢³Ðã´´éÇÂÍØºÒÂã´ ? ·ำÒäÁäÁèáÊ´§ºÍ¡ãËéªÑ´à¨¹�

	 จึงพิจ�รณ�พลิกใหม่	คร�วนี้เอ�สุภะเข้�ม�บังคับ	 

พลิกอันที่ว่�อสุภะที่มีแต่ร่�งกระดูกนั้นออกเอ�หนังหุ้ม

ห่อให้สวยให้ง�ม	 นี่เร�บังคับนะ	 ไม่งั้นมันทะลุไปท�ง 

อสุภะทันที	เพร�ะมันชำ�น�ญนี่	จึงบังคับให้หนังหุ้มกระดูก

ให้สวยให้ง�มแล้วนำ�เข้�ม�ติดแนบกับตัวเอง	 นี่วิธีก�ร

พิจ�รณ�ของเร�	เดินจงกรมก็ให้คว�มสวยคว�มง�มรูปอัน

นั้นน่ะติดแนบกับตัวติดกับตัวไปม�อยู่อย่�งนั้น

 àÍéÒ ÁÑ¹¨Ð¡Ô¹àÇÅÒ¹Ò¹ÊÑ¡à·èÒäÃ ? ËÒ¡ÂÑ§ÁÕÍÂÙè

ÁÑ¹¨ÐµéÍ§áÊ´§¢Öé¹ÁÒ ËÒ¡äÁèÁÕ¡çãËéÃÙéÇèÒäÁèÁÕ��
 
เหมือนว่าหมดกามราคะ

	 หลังจ�กเอ�วิธีก�รนี้ม�ปฏิบัติได้	๔	วันเต็ม	ๆ	ก็

ไม่แสดงคว�มกำ�หนัดยินดีขึ้นม�แต่อย่�งใด	 ถึงจุดนี้ท่�น

กล่�วว่�

	 “�ทั้ง	ๆ	ที่รูปนี้สวยง�มที่สุดมันก็ไม่แสดง	มันคอยแต่จะหยั่งเข้�หนังห่อกระดูก	แต่เร�บังคับ 

ไว้ให้จิตอยู่ที่ผิวหนังนี่	พอถึงคืนที่	๔	น้ำ�ต�ร่วงออกม�	บอกว่�	�ÂÍÁáÅéÇ äÁèàÍÒ�	คือมันไม่ยินดีนะ	มัน

บอกว่�

 �ÂÍÁáÅéÇ�

	 ด้�นทดสอบก็ว่�	 �ÂÍÁÍÐäÃ ¶éÒÂÍÁÇèÒÊÔé¹¡çãËéÃÙéÇèÒÊÔé¹«Ô ÂÍÁÍÂèÒ§¹ÕéäÁèàÍÒ ÂÍÁª¹Ô´¹Õé ÂÍÁÁÕ

àÅèËìàËÅÕèÂÁ àÃÒäÁèàÍÒ�

	 กำ�หนดไป	กำ�หนดทุกแง่ทุกมุมนะ	แง่ไหนมุมใดที่มันจะเกิดคว�มกำ�หนัดยินดี	เพื่อจะรู้ว่�คว�ม

กำ�หนัดยินดีมันจะขึ้นขณะใด	เร�จะจับเอ�ตัวแสดงออกม�นั้นเป็นเครื่องพิจ�รณ�ถอดถอนต่อไป	พอดึก

เข้�ไป	ๆ	กำ�หนดเข้�ไป	ๆ	แต่ไม่กำ�หนดพิจ�รณ�อสุภะนะ	ตอนนั้นพิจ�รณ�แต่สุภะอย่�งเดียวเท่�นั้น	

๔	วันเต็ม	ๆ	เพร�ะจะห�อุบ�ยทดสอบห�คว�มจริงมันให้ได้

	 พอสัก	๓	-	๔	ทุ่มล่วงไปแล้วในคืนที่	๔	มันก็มีลักษณะยุบยับ	เป็นลักษณะเหมือนจะกำ�หนัดใน

รูปสวย	ๆ	ง�ม	ๆ	ที่เร�กำ�หนดติดแนบกับตัวเป็นประจำ�ในระยะนั้น	มันมีลักษณะยุบยับชอบกล	สติทัน

นะเพร�ะสติมีอยู่ตลอดเวล�นี่	พอมีอ�ก�รยุบยับก็กำ�หนดเสริมขึ้นเรื่อย	ๆ

 �¹Ñè¹ÁÑ¹ÁÕÅÑ¡É³ÐÂØºÂÑºàËç¹äËÁ ¨Ñºà¨éÒµÑÇâ¨ÃËÅº«èÍ¹ä´éáÅéÇ·Õ¹Õé ¹Ñè¹àËç¹äËÁ ÁÑ¹ÊÔé¹ÂÑ§ä§ ¶éÒ

ÊÔé¹·ำÒäÁ¨Ö§µéÍ§à»ç¹ÍÂèÒ§¹Õé�

	 กำ�หนดขึ้น	ๆ	คือ	คำ�ว่�ยุบยับนั้นเป็นแต่เพียงอ�ก�รของจิต	แสดงเพียงเล็กน้อยเท่�นั้น	ไม่ได้

ทำ�อวัยวะให้ไหวนะ	มันเป็นอยู่ภ�ยในจิต	พอเสริมเข้�	ๆ	มันก็แสดงอ�ก�รยุบยับ	ๆ	ให้เป็นที่แน่ใจว่�

��¾ÍÁÍ§àËç¹ÃÙ»

ÁÑ¹·ÐÅØä»àÅÂ

à»ç¹à¹×éÍà»ç¹¡ÃÐ´Ù¡ä»ËÁ´

ã¹ÃèÒ§¡ÒÂ¹Ñè¹

äÁèà»ç¹ËญÔ§ÊÇÂËญÔ§§ÒÁ

¤¹ÊÇÂ¤¹§ÒÁàÅÂ��

๙๕ ๗ ก้าวเดินทางปัญญา



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 �àÍéÍ ¹ÕèÁÑ¹ÂÑ§äÁèËÁ´ àÁ×èÍÂÑ§äÁèËÁ´¨Ð»¯ÔºÑµÔÂÑ§ä§ ?�

	 ทีนี้	 ต้องปฏิบัติด้วยอุบ�ยใหม่โดยวิธีสับเปลี่ยนกัน	 ทั้งนี้เพร�ะท�งไม่เคยเดิน	 สิ่งไม่เคยรู้	 จึง

ลำ�บ�กต่อก�รปฏิบัติอยู่ม�ก	 พอเร�กำ�หนดไปท�งอสุภะนี้สุภะมันดับพึบเดียวนะ	 มันดับเร็วที่สุดเพร�ะ

คว�มชำ�น�ญท�งอสุภะม�แล้ว

 พอกำ�หนดอสุภะมันเป็นกองกระดูกไปหมดทันที	 ต้องกำ�หนดสุภะคว�มสวยง�มขึ้นม�แทนที่ 

สับเปลี่ยนกันอยู่นั้น	 นี่ก็เป็นเวล�น�นเพร�ะหนท�งไม่เคยเดิน	 มันไม่เข้�ใจก็ต้องทดสอบด้วยวิธีก�ร 

ต่�ง	ๆ	จนเป็นที่แน่ใจ	จึงจะตัดสินใจลงท�งใดท�งหนึ่งได้	ทีนี้�”

ตื่นเงาตัวเอง

	 หลังจ�กได้ลองทดสอบกำ�หนดอสุภะและสุภะสลับสับเปลี่ยนกันไปม�อยู่นั้น	 ว�ระสุดท้�ยที่จะ

ทำ�ให้ท่�นได้รู้คว�มจริงก็คือ

	 “�เวล�จะได้คว�มจริง	 ก็นั่งกำ�หนดอสุภะไว้ตรงหน้�	 จิตกำ�หนดอสุภะไว้ให้ตั้งอยู่อย่�งนั้น	 

ไม่ให้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นอย่�งหนึ่งอย่�งใด	 คือตั้งให้คงท่ีของมันอยู่อย่�งนั้นละ	 จะเป็นหนังห่อ

กระดูกหรือว่�หนังออกหมดเหลือแต่กระดูกก็ให้มันรู้อยู่ตรงหน้�นั้น	 แล้วจิตเพ่งดูด้วยคว�มมีสติจดจ่อ

อย�กรู้อย�กเห็นคว�มจริงจ�กอสุภะนั้นว่�

	 เอ้�	 !	 มันจะไปไหนม�ไหน	 กองอสุภะกองนี้จะเคลื่อนหรือเปลี่ยนตัวไปไหนม�ไหน	 คือเพ่งยัง

ไงมันก็อยู่อย่�งนั้นละ	เพร�ะคว�มชำ�น�ญของจิต	ไม่ให้ทำ�ล�ยมันก็ไม่ทำ�	เร�บังคับไม่ให้มันทำ�ล�ย	ถ้�

กำ�หนดทำ�ล�ยมันก็ทำ�ล�ยให้พังทล�ยไปในทันทีนะ	เพร�ะคว�มเร็วของปัญญ�	แต่นี่เร�ไม่ให้ทำ�ล�ย	ให้

ตั้งอยู่ตรงหน้�นั้นเพื่อก�รฝÖกซ้อมทดสอบกันห�คว�มจริงอันเป็นที่แน่ใจ

	 พอกำ�หนดเข้�ไป	ๆ	อสุภะที่ตั้งอยู่ตรงหน้�นั้น	มันถูกจิตกลืนเข้�ม�	ๆ	อมเข้�ม�	ๆ	ห�จิตนี้	 

สุดท้�ยเลยรู้เห็นว่�เป็นจิตเสียเองเป็นตัวอสุภะนั้นน่ะ	 จิตตัวไปกำ�หนดว่�อสุภะนั้นน่ะมันกลืนเข้�ม�	 ๆ	

เลยม�ที่ตัวจิตเสียเองไปเป็น	สØภÐ	และ อสØภÐ	หลอกตัวเอง	จิตก็ปล่อยผลัวะทันที	ปล่อยอสุภะข้�งนอก

ว่�เข้�ใจแล้วทีนี้เพร�ะมันข�ดจ�กกัน	มันต้องอย่�งนี้ซิ

 นี่มันเป็นเรื่องของจิตต่�งห�กไปว�ดภ�พหลอกตัวเอง	ตื่นเง�ตัวเอง	อันนั้นเข�ไม่ใช่ร�คะ	อันนั้น 

ไม่ใช่โทสะ	 ไม่ใช่โมหะ	 ตัวจิตนี้ต่�งห�กเป็นตัวร�คะ	 โทสะ	 โมหะ	 ทีนี้พอจิตรู้เรื่องนี้ชัดเจนแล้ว	 จิตก็

ถอนตัวจ�กอันนั้นม�สู่ภ�ยใน	 พอจิตแย็บออกไปมันก็รู้ว่�	 ตัวนี้ออกไปแสดงต่�งห�ก	 ทีนี้ภ�พอสุภะนั้น

มันก็เลยม�ปร�กฏอยู่ภ�ยในจิตโดยเฉพ�ะ

	 กำ�หนดอยู่ภ�ยในพิจ�รณ�อยู่ภ�ยในจิต	ทีนี้มันไม่เป็นคว�มกำ�หนัดอย่�งนั้นน่ะซิ	มันผิดกันม�ก	 

เรื่องคว�มกำ�หนัดแบบโลก	ๆ	มันหมดไปแล้ว	มันเข้�ใจชัดว่�	มันต้องข�ดจ�กกันอย่�งนี้	คือมันตัดสิน

กันแล้ว	 เข้�ใจแล้ว	 ทีนี้ก็ม�เป็นภ�พปร�กฏอยู่ภ�ยในจิต	 ก็กำ�หนดอยู่ภ�ยในนั้น	 พอกำ�หนดอยู่ภ�ยใน	

มันก็ทร�บชัดอีกว่�	ภ�พภ�ยในนี้ก็เกิดจ�กจิต	มันดับมันก็ดับไปที่นี่มันไม่ดับไปที่ไหน

	 พอกำ�หนดขึ้นมันดับไป	 พอกำ�หนดไม่น�นมันก็ดับไป	 ต่อไปมันก็เหมือนฟ้�แลบนั่นเอง	 พอ 

กำ�หนดพั้บขึ้นม�เป็นภ�พก็ดับไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 เลยจะขย�ยให้เป็นสุภะอสุภะอะไรไม่ได้	 เพร�ะคว�ม

รวดเร็วของคว�มเกิดดับ	พอปร�กฏขึ้นพั้บ	ก็ดับพร้อม	ๆ	

	 ต่อจ�กนั้นนิมิตภ�ยในจิตก็หมดไป	 จิตก็กล�ยเป็นจิตว่�งไปเลย	 ส่วนอสุภะภ�ยนอกนั้น	 หมด

๙๖



ปัญห�ไปก่อนหน้�นี้แล้ว	 เข้�ใจแล้วตั้งแต่ขณะที่มันกลืนตัวเข้�ม�สู่จิต	 มันก็ปล่อยอสุภะข้�งนอกทันที

เลย	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	อะไรข้�งนอกมันปล่อยไปหมด	เพร�ะอันนี้ไปหลอกต่�งห�กนี่	เมื่อเข้�ใจตัวนี้

ชัดแล้ว	อันนั้นไม่มีปัญห�อะไร	มันเข้�ใจทันทีและปล่อยว�งภ�ยนอกโดยสิ้นเชิง�”

อัศจรรย์จิต

	 ท่�นเล่�ถึงคว�มอัศจรรย์ของจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นต่อไปว่�

	 “�หลังจ�กภ�พภ�ยในดับไปหมดแล้ว	จิตก็ว่�ง	ว่�งหมด	ทีนี้กำ�หนดดูอะไรก็ว่�งหมด	มองดู

ต้นไม้ภูเข�ตึกร�มบ้�นช่อง	เห็นเป็นเพียงร�ง	ๆ	เป็นเง�	ๆ	แต่ส่วนใหญ่คือจิตนี้มันทะลุไปหมด	ว่�งไป

หมด	แม้แต่มองดูร่�งก�ยตัวเองมันก็เห็นแต่พอเป็นเง�	ๆ	ส่วนจิตแท้มันทะลุไปหมด	ว่�งไปหมด	ถึงกับ

ออกอุท�นในใจว่�

 �âÍéâÎ ! ̈ Ôµ¹ÕéÇèÒ§¶Ö§¢¹Ò´¹ÕéàªÕÂÇ¹Ò ÇèÒ§µÅÍ´àÇÅÒ äÁèÁÕ 

ÍÐäÃà¢éÒ¼èÒ¹ã¹¨ÔµàÅÂ�

	 ถึงมันจะว่�งอย่�งนั้นมันก็ปรุงภ�พเป็นเครื่องฝÖกซ้อม

อยู่เหมือนกัน	 เร�จะปรุงภ�พใดก็แล้วแต่เถอะ	 เป็นเครื่องฝÖก

ซ้อมจิตใจให้มีคว�มว่�งช่ำ�ชองเข้�ไปจนกระทั่งแย็บเดียวว่�ง	 ๆ	

พอปรุงขึ้นแย็บมันก็ว่�งพร้อม	ๆ	ไปหมด

	 ตอนนี้แหละ	ตอนที่จิตว่�งเต็มที่คว�มรู้อันนี้จะเด่นเต็ม

ที่ทีนี้	คือ	รูปก็ดี	เวทน�ก็ดี	สัญญ�ก็ดี	สังข�รก็ดี	วิญญ�ณก็ดี	

มันรู้รอบหมดแล้ว	มันปล่อยของมันหมด	ไม่มีอะไรเหลือ	เหลือ

แต่คว�มรู้เดียวมันมีคว�มปฏิพัทธ์	มันมีคว�มสัมผัสสัมพันธ์อ้อย 

อิ่งอยู่อย่�งละเอียดสุขุมม�ก	 ย�กจะอธิบ�ยให้ตรงกับคว�มจริง

ได้	มันมีคว�มดูดดื่มอยู่กับคว�มรู้อันนี้อย่�งเดียว

	 พออ�ก�รใด	 ๆ	 เกิดขึ้นพั้บมันก็ดับพร้อม	 มันดูอยู่นี่	

สติปัญญ�ขั้นนี้	ถ้�ครั้งพุทธก�ลเรียกว่�ÁËÒสตÔÁËÒปัญญÒ แต่

สมัยทุกวันนี้	เร�ไม่อ�จเอื้อมพูด	เร�พูดว่� สตÔปัญญÒอัตโ¹ÁัตÔ  

ก็พอตัวแล้วกับที่เร�ใช้อยู่	 มันเหม�ะสมกันอยู่แล้ว	 	 ไม่จำ�เป็น

จะต้องให้ชื่อให้น�มสูงยิ่งไปกว่�นั้น	 มันก็ไม่พ้นจ�กคว�มจริงซึ่งเป็นอยู่นี้เลย	 จิตดวงนี้ถึงได้เด่น	 คว�ม

เด่นอันนี้มันทำ�ให้สว่�งไปหมด�”

หลักเกณฑ์อันใหญ่หลวง

	 หลังจ�กที่จิตลงอยู่น�นเป็นชั่วโมง	ๆ	แล้วจึงค่อยถอนขึ้นม�	เมื่อท่�นกำ�หนดดูต้นไม้ภูเข�	กุฏิ	

ศ�ล�	กลับไม่เห็นเลย	ว่�งไปหมด	แม้ลืมต�ดูก็มองเห็นเป็นร�ง	ๆ	แล้วว่�งไปหมด	ต�มองเห็นวัตถุพอ

เป็นร่�ง	ๆ	เง�	ๆ	ส่วนใหญ่ของจิตมันทะลุไปหมดว่�งไปหมดจนน่�อัศจรรย์	จ�กนั้นท่�นก็นำ�เรื่องนี้ไป

เล่�ถว�ยท่�นอ�จ�รย์มั่น	ท่�นก็พูดร้องขึ้นทันทีอย่�งขึงขังตึงตังว่�

 �àÍéÍ ! ¶Ù¡µéÍ§áÅéÇ àËÁÒÐáÅéÇ ä´éËÅÑ¡¾ÂÒ¹áÅéÇ ä´éËÅÑ¡ä´éà¡³±ìáÅéÇÍÂèÒ§¹ÕéÅÐ� ¼Áà»ç¹·Õè

��ÁÍ§´Ùµé¹äÁé ÀÙà¢Ò

µÖ¡ÃÒÁºéÒ¹ªèÍ§...

àËç¹à»ç¹à¾ÕÂ§ÃÒ§ æ 

à»ç¹à§Ò æ ...

ÁÑ¹·ÐÅØä»ËÁ´

ÇèÒ§ä»ËÁ´��

๙๗ ๗ ก้าวเดินทางปัญญา



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

¶éำÒÊÒÃÔ¡Ò à»ç¹ÍÂèÒ§·èÒ¹ÁËÒ¹ÕèÅÐ àÍÒàÅÂä´é¡ÒÃ� 

	 จ�กนั้นท่�นอ�จ�รย์มั่นเมตต�เล่�ถึงคว�มอัศจรรย์ของจิตที่เกิดขึ้นที่ถ้ำ�ส�ริก�	 นครน�ยก	 ให้

ท่�นฟังภ�ยในห้องบนกุฏิที่วัดหนองผือ	ท่�นนำ�ม�เล่�ดังนี้

	 “�ท่�นอยู่ถ้ำ�ส�ริก�	 นั่นเวล�ท่�นได้รับคว�มทุกข์นะ	 นี่ละคนเร�เวล�จนตรอกจนมุมจริง	 ๆ	 

ช่วยตัวเองได้นะ	ปัญญ�ม�เอง	ของท่�นก็เหมือนกัน	ท่�นเป็นโรคท้อง	ย�นี้ก็เคยบำ�บัดกันได้เป็นระยะ	ๆ 	 

ไปท่�นว่�	แล้วไปอยู่ในถ้ำ�ส�ริก�ก็เป็นย�สมุนไพรมีอยู่ต�มที่ท่�นพัก	เข�ก็บอกแล้วก่อนที่ท่�นจะขึ้นไปว่�

 �¾ÃÐµÒÂ ๔ Í§¤ìáÅéÇ¶éำÒ¹Õé�

	 เข�จึงถ�มว่�	�¹Õè·èÒ¹¨ÐµÒÂÍ§¤ì·Õè õ àËÃÍ ?� เข�บอกท่�นไม่ฟัง	ท่�นบอกให้เข�พ�ไปส่งขึ้น

ถ้ำ�ส�ริก� �¹Õè·èÒ¹¨ÐµÒÂÍ§¤ì·Õè õ àËÃÍ ?� เข�ว่�อย่�งนั้น

 ‘âÍêÂ ·ÕèäË¹¡çäÁèÇèÒáËÅÐ� ท่�นว่�อย่�งนั้น	 �¢Íä»´Ù ¤ÇÃÍÂÙè¡çÍÂÙè�	นั่นฟังซิท่�นพูดถ่อมตนของ

ท่�น	�¤ÇÃÍÂÙè¡çÍÂÙè ¤ÇÃÅ§¡çÅ§ ãËéä»´ÙàÊÕÂ¡èÍ¹� ท�งจิตท่�นไม่ได้เป็นอย่�งนั้น	ท่�นเล่�ให้ฟัง	�·ÕèäË¹ÁÑ¹

äÁèµÒÂ¹èÐ�	ท่�นว่�อย่�งนั้นทีเดียวนะ

 �¶éำÒËÃ×ÍäÁè¶éำÒ ÁÑ¹¡çµÒÂ·Ñé§¹Ñé¹¹Õè¹Ð »èÒªéÒÁÕÍÂÙè·ÑèÇä»� นั่นในใจของท่�น	 แต่เวล�พูดออกม�	 

�à¢éÒä»´ÙàÊÕÂ¡èÍ¹ÁÑ¹¤ÇÃÍÂÙè¡çÍÂÙè äÁè¤ÇÃÍÂÙè¡çÅ§àÊÕÂ�

	 ท่�นว่�อย่�งนั้น	พอขึ้นไปแล้วโรคก็กำ�เริบใหญ่เลย	 ‘นี่เร�นี่จะเป็นองค์ที่	๕	จริง	ๆ	 เหรอ	?’	

ท่�นก็ว่�อย่�งนั้น	 �àÍéÒ ËéÒ¡çËéÒ� ท่�นไม่ได้ถอย �àÍéÒ ËéÒ¡çËéÒ�	ว่�งั้นเลย	เอ�ย�อะไรม�ฉันก็ไม่มีน้ำ�ย�

เลยแหละ	สุดท้�ยท่�นบอกว่�ย�กำ�อยู่นี้ป�เข้�ป่�

 �ÁÑ¹à»ç¹ÍÐäÃ àÍéÒ ! à»ç¹¡çà»ç¹µÒÂ¡çµÒÂ�

	 ย�ที่กำ�นี้เอ�ม�ต้มแล้วป�เข้�ป่�เลย	ทิ้งหมดเข้�ในถ้ำ�เลย	ถ้ำ�เล็ก	ๆ	เร�ไปดูหมดแหละ	ที่ท่�น

บอกตรงไหน	ไปดู	ทีนี้เวล�มันเอ�จริง	ๆ	มันก็หนักจริง	ๆ	หนักก็ฟัดกันเลย...	ทุกขเวทน�	เอ�กันเต็ม

เหนี่ยว

 �àÍéÒ à»ç¹¡çà»ç¹ µÒÂ¡çµÒÂ àÍÒÊ¹ÒÁÃº¹Õèà»ç¹»èÒªéÒ Ê¹ÒÁÃº¡Ñº¤ÇÒÁ·Ø¡¢ì¤ÇÒÁ·ÃÁÒ¹ ¡Ñº 

¡ÔàÅÊµÑ³ËÒ·Õèà¡Ô´¤ÇÒÁ¿Øé§«èÒ¹ÇØè¹ÇÒÂµèÒ§ æ ¢Öé¹ã¹¹Ñé¹ ¿Ñ´¡Ñ¹ã¹¹Ñé¹àÅÂ

 àÍéÒ à»ç¹¡çà»ç¹ µÒÂ¡çµÒÂ�

	 พอได้ที่มันก็พรึบเลย	 พอลงได้จังหวะแล้วพรึบทันที	 ดับหมดเลยโลกธ�ตุสว่�งจ้�ไปหมดเลย		

ไม่มีอะไรปÔดบังลี้ลับสว่�งจ้�ไปหมดเลย

	 ที่เร�พูดถึงเรื่องผีใหญ่ที่มันจะม�ตีท่�น	 อย่�งนั้นแล้วเห็นไหมล่ะ	 แบกเหมือนท่อนเหล็กจะ

ม�ตีท่�น	ดังที่เขียนในหนังสือประวัติท่�นอ�จ�รย์มั่น	นี่ละคว�มจริง	ปÕพรรษ�	๒๒	ท่�นได้หลักเกณฑ์	 

ไม่หวั่นไหวตรงนั้นละ	 ทั้ง	 ๆ	 ที่กิเลสมีอยู่นะแต่ว่�หลักธรรมนี้เข้�สู่ใจแล้ว	 ไม่หวั่นไหวเลย	 เชื่อแน่ต่อ

มรรคผลนิพพ�น	กล้�ห�ญตั้งแต่นั้นม�	ไปได้หลักเกณฑ์อันใหญ่หลวงที่ถ้ำ�ส�ริก�...”

	 เมื่อท่�นได้เล่�ถว�ยท่�นอ�จ�รย์มั่นแล้ว	 ท่�นรู้สึกว่�จิตใจพองขึ้น	 และยิ่งท่�นอ�จ�รย์มั่น

เมตต�เล่�เรื่องของท่�นเองดังกล่�วเป็นสักขีพย�นอันเป็นเอกด้วยแล้ว	 ใจของท่�นก็ยิ่งพองขึ้นด้วยคว�ม 

ปÕติยินดี	จ�กนั้นจึงเร่งภ�วน�อย่�งเต็มที่ด้วยตั้งใจจะให้ได้ผลอัศจรรย์ดังเดิม

	 ท่�น	ภ�วน�อย่�งหนักอยู่	๒	-	๓	วันก็ไม่ปร�กฏผลว่�จะเป็นเช่นเดิมแต่อย่�งใด	จึงได้ขึ้น 

กร�บเรียนถ�มท่�นอ�จ�รย์อีกครั้งหนึ่ง	ท่�นเลยขน�บเอ�เสียอย่�งหนักว่�

๙๘



 �ÁÑ¹¨Ðà»ç¹ºéÒ¹Ð·èÒ¹ ¼ÁäÁèä´éÊÍ¹ãËé¤¹

à»ç¹ºéÒ ÁÑ¹à»ç¹ÁÑ¹¡çà»ç¹Ë¹à´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹ ¼Á¡çà»ç¹

Ë¹à´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹áËÅÐ ¼ÁäÁèàËç¹à»ç¹ºéÒ ¹ÕèÁÒà»ç¹ºéÒ

ÍÐäÃÍÕ¡ äÁèä´éÊÍ¹¤¹ãËéà»ç¹ºéÒ¹Õè¹Ð

 ÁÑ¹à»ç¹áÅéÇ¡ç¼èÒ¹ä»áÅéÇä»ÂØè§¡ÑºÁÑ¹·ำÒäÁ  

¾Ô¨ÒÃ³Òã¹ËÅÑ¡»Ñ¨¨ØºÑ¹«Ô ÁÑ¹¨Ðà»ç¹ÍÐäÃ¡çãËéà»ç¹ 

¢Öé¹ã¹ËÅÑ¡»Ñ¨¨ØºÑ¹·èÒ¹ÃÙé¹Ñé¹ ·èÒ¹ÃÙéã¹ËÅÑ¡»Ñ¨¨ØºÑ¹ãªè

äËÁ¹Õéä»¤ÇéÒËÒ·ÕèäË¹ÍÕ¡�

การพิจารณาอริยสัจ

	 กล่�วโดยสรุปถึงวิธีก�รพิจ�รณ�อริยสัจ	ท่�นกล่�วไว้	ดังนี้

	 “�ปัญญ�นี้มีหล�ยขั้น	 ตั้งแต่ขั้น	 อสุภะอสุภัง	 ไปโดยลำ�ดับจนกระทั่งถึง อนิจจัง ทุกขัง  

อนัตตา ทั้งส่วนหย�บส่วนกล�งส่วนละเอียด	ปัญญ�จะเดินตลอดทั่วถึงไปหมด	เช่น	รูปขันธ์ ที่เห็นว่� 

เป็นของสวยง�มน่�รักใคร่ชอบใจน่�กำ�หนัดยินดี	 นี่เป็นคว�มสำ�คัญของกิเลสที่เสี้ยมสอนม�แต่ก�ล 

ไหน	ๆ	ทำ�สัตวโลกให้ตื่นให้หลงอยู่ไม่มีวันอิ่มพอ�

	 ปัญญ�จึงต้องสอดแทรกเข้�ไปตรงนั้น	แก้คว�มที่ว่�สวยง�ม	มันสวยง�มยังไง	ดูให้เห็น...	แต่

เวล�พิจ�รณ�เข้�ไปที่ไหน	ๆ	ที่ว่�สวยง�ม	ไม่มีปร�กฏ	มีแต่อสุภะอสุภังเต็มเนื้อเต็มตัว	ทำ�ไมจะทนต่อ

คว�มจริงได้	ต้องยอมรับว่�ห�คว�มสวยง�มไม่มีใน	สกนธ์กาย นี้�

	 เมื่อเลื่อนจ�กรูปขันธ์นี้ไปแล้วมักจะพิจ�รณ�เป็น ไตรลักษณ์ เพร�ะสิ่งเหล่�นั้นไม่เกี่ยวกับ

เรื่อง	สุภะ - อสุภะ	ซึ่งมีเฉพ�ะเรื่องของก�ยนี้เท่�นั้น	ที่สำ�คัญมั่นหม�ยไปต่�ง	ๆ	จึงต้องแก้คว�ม

สำ�คัญมั่นหม�ยว่�เป็นของสวยง�มนั้น	ด้วยก�รพิจ�รณ�อสุภะอสุภัง

	 พอขั้นนี้สมบูรณ์ภ�ยในจิตใจ	 คือประจักษ์กับปัญญ�อย่�งชัดเจนแล้ว	 ย่อมปล่อยว�งทั้งสุภะ

คือคว�มสำ�คัญว่�สวยว่�ง�มด้วย	 ทั้งอสุภะที่สำ�คัญว่�ไม่สวยไม่ง�มด้วย	 ไม่สนใจไม่ยึดในเงื่อนใดเงื่อน

หนึ่งพอตัวในก�รพิจ�รณ�แล้วผ่�นไปในท่�มกล�งแห่งคว�มพอดีของตัวเองนั่น	 ท่�นเรียกว่�	 ปัญญ�	 

ผ่�นไปนั้นแล้วไปพิจ�รณ�อะไร	ก็เวทน�	สัญญ�	สังข�รวิญญ�ณ	นั่นขันธ์ละเอียด�	เรียกว่�	นามขันธ์

 นามขันธ์ นี่พิจ�รณ�ด้วยไตรลักษณ์	คือ	อนิจจัง	ก็ต�ม	ทุกขัง	ก็ต�ม	อนัตต�	ก็ต�ม	ขอให้มีคว�ม

ถนัดชัดภ�ยในจิตใจ	ถนัดใจ	แน่ใจในอ�ก�รใด	ชอบในอนิจจังก็ดี	ในทุกขังก็ดี	ในอนัตต�ก็ดี	พิจ�รณ� 

อันนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งได้	ห�กวิ่งถึงกันหมด

	 เพร�ะธรรมเหล่�นี้เกี่ยวโยงกันนี่เรียกว่� ปÑญญา	 หยั่งทร�บต�มคว�มเป็นจริงในสิ่งทั้งหล�ย

เหล่�นี้แล้ว	ย่อมปล่อยว�งเช่นเดียวกันกับรูป	คือรูปก�ยของเร�นี้	แล้วก็เวทน�	สัญญ�	สังข�ร	วิญญ�ณ	 

ทั้งห้�นี้	เป็นอ�ก�รอันหนึ่งของจิตเท่�นั้น	ไม่ใช่จิต

	 นักภ�วน�จะทร�บเองโดยไม่ต้องสงสัย...	 นี่ทร�บได้อย่�งชัดเจนและปล่อยว�งได้ต�มเป็นจริง			

ลงได้ต�มเป็นจริงของมัน�”

��ÁÑ¹¨Ðà»ç¹ºéÒ¹Ð·èÒ¹

¼ÁäÁèä´éÊÍ¹ãËé¤¹à»ç¹ºéÒ

ÁÑ¹à»ç¹ÁÑ¹¡çà»ç¹Ë¹à´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹

¼Á¡çà»ç¹Ë¹à´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹áËÅÐ

¼ÁäÁèàËç¹à»ç¹ºéÒ��

๙๙ ๗ ก้าวเดินทางปัญญา
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๘
ปรนนÔบัตÔรับãª้ครÙบาอาจารย์ 

เป็นที่ไว้ใจของครูบาอาจารย์

	 ท่�นเคยกล่�วถึงอุปนิสัยในก�รบำ�เพ็ญภ�วน�ของท่�น	 โดยยกเอ�เหตุก�รณ์สมัยอยู่วัด 

บ้�นหนองผือม�เล่�ดังนี้

	 “...ม�อยู่บ้�นหนองผืออย่�งนี้ผมจะเดินจงกรมให้หมู่เพื่อนเห็นไม่ได้	 โน่นต้องเวล�สงัดสี่ทุ่มห้�

ทุ่มล่วงไปแล้ว	หมู่เพื่อนเงียบหมดแล้ว	ถึงจะลงเดินจงกรม	กล�งวันก็เข้�ไปอยู่ในป่�โน่น	ถ้�วันไหนออก

ม�แต่วัน	เช่น	ห้�โมงเย็นออกม�อย่�งนี้	ก็เข้�นั่งสม�ธิเสียในกุฏิ	จนกระทั่งหมู่เพื่อนเงียบไปหมดแล้วถึง

จะลงท�งจงกรม	เป็นนิสัยอย่�งนั้นม�ดั้งเดิม

	 ไม่ให้ใครเห็นก�รประกอบคว�มเพียรของเร�ว่�ม�กน้อยขน�ดไหน	 แต่ธรรมด�ใครก็รู้	 ท�ง

จงกรมจนเป็นขุมเป็นเหวไป	(เดินม�กจนท�งจงกรมเป็นร่องลึก)	ใครจะไม่รู้�”

	 เรื่องธุดงควัตรนี้แม้ในช่วงที่ท่�นอยู่บ้�นหนองผือ	ท่�นก็ยังเข้มงวดจริงจังเสมอม�ดังนี้

	 “�อยู่ที่ไหนก็ต�มเรื่องธุดงควัตรนี้	 เร�จะต้องเอ�หัวชน 

อย่�งไม่ถอยเลย	 ยืนกระต่�ยข�เดียวไม่ยอมให้ข�ดได้เลย	 บิณฑบ�ต 

ม�แล้วก็รีบจัดปุêบปั๊บ	จะเอ�อะไรก็เอ�เสียนิด	ๆ	หน่อย	ๆ	เพร�ะ

ก�รฉันไม่เคยฉันให้อิ่ม	 ในพรรษ�ไม่เคยให้อิ่มเลย	 โดยกำ�หนดให้

ตัวเองว่�เอ�เพียงเท่�นั้น	ๆ	สัก	๖๐%	หรือ	๗๐%...	ซึ่งคิดว่�พอดี	

เพร�ะอยู่กับหมู่เพื่อนหล�ยองค์ด้วยกัน

	 ถ้�จะอดก็ไม่สะดวก	เพร�ะก�รง�นในวงหมู่คณะเกี่ยวข้อง

กันอยู่เสมอ	 เร�เองก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งอย่�งลับ	 ๆ	 ทั้งที่ไม่แสดงตัว	 ทั้งนี้เกี่ยวกับก�รคอยดูแล

คว�มสงบเรียบร้อยของหมู่คณะภ�ยในวัด	พรรษ�ก็ไม่ม�ก	สิบกว่�พรรษ�เท่�นั้นแหละ	แต่รู้สึกว่�ท่�น

อ�จ�รย์มั่นท่�นเมตต�ไว้ใจในก�รช่วยดูแลพระเณรอย่�งลับ	ๆ	เช่นกัน�

	 ...พอบิณฑบ�ตกลับม�แล้ว	มีอะไรก็รีบจัด	ๆ	ใส่บ�ตร	เสร็จแล้วก็รีบไปจัดอ�ห�รเพื่อใส่บ�ตร

ท่�นอ�จ�รย์มั่น	ห่อนั้นหรือห่อนี้ที่เห็นว่�เคยถูกกับธ�ตุขันธ์ท่�น	เร�รู้และเข้�ใจ	ก็รีบจัด	ๆ	อันไหนควร

แยกออกอันไหนควรใส่	ก็จัด	ๆ 	เสร็จแล้วถึงจะม�ที่นั่งของตน	ต�คอยดู	หูคอยสังเกตฟัง	ท่�นจะว่�อะไร

บ้�งขณะก่อนลงมือฉัน

	 บ�ตรเร�พอจัดเสร็จแล้วก็เอ�ตั้งไว้ลับ	ๆ	ท�งด้�นข้�งฝ�ติดกับต้นเส�	เอ�ฝ�ปÔดไว้อย่�งดีด้วย	 

เอ�ผ้�อ�บน้ำ�ปÔดอีกชั้นหนึ่งด้วย	 เพื่อไม่ให้ใครไปยุ่งไปใส่บ�ตรเร�	 เวล�นั้นใครจะม�ใส่บ�ตรเร�ไม่ได้ 

กำ�ชับกำ�ช�ไว้อย่�งเด็ดข�ด	แต่เวล�ท่�นจะใส่บ�ตรเร�ท่�นก็มีอุบ�ยของท่�น	เวล�เร�จัดอะไรของท่�น 

เสร็จเรียบร้อยแล้วม�นั่งประจำ�ที่	ให้พรเสร็จ ตอนทำ�คว�มสงบพิจ�รณ�ปัจจเวกขณะนั่นแล	 ท่�นจะเอ� 

๑๐๐



ตอนเริ่มจะฉัน	 ท่�นเตรียมของใส่บ�ตรไว้แต่เมื่อไรก็ไม่รู้แหละ	 แต่ท่�นไม่ใส่ซ้ำ�	 ๆ	 ซ�ก	 ๆ	 นี่	 ท่�นก็รู้ 

เหมือนกัน	ท่�นเห็นใจเร�	บทเวล�ท่�นจะใส่ท่�นพูดว่�

 �·èÒ¹ÁËÒ¢ÍãÊèºÒµÃË¹èÍÂ æ ÈÃÑ·¸ÒÁÒÊÒÂ æ�	ท่�นว่�อย่�งนั้น

	 พอว่�อย่�งนั้นมือท่�นถึงบ�ตรเร�เลยนะ	ตอนเร�เอ�บ�ตรม�ว�งข้�งหน้�	แล้วกำ�ลังพิจ�รณ�

อ�ห�รนี่แหละ	 เร�เองก็ไม่ทร�บจะทำ�อย่�งไร	 เพร�ะคว�มเค�รพ	 จำ�ต้องปล่อยต�มคว�มเมตต�ของ

ท่�น	เร�ให้ใส่เฉพ�ะท่�นเท่�นั้น	น�น	ๆ	ท่�นจะใส่ทีหนึ่ง	ในพรรษ�หนึ่ง	ๆ	จะมีเพียง	๓	ครั้ง	หรือ	๔	 

ครั้งเป็นอย่�งม�กท่�นไม่ใส่ซ้ำ�	 ๆ	 ซ�ก	 ๆ	 เพร�ะท่�นฉล�ดม�ก	 คำ�ว่�มัชฌิม�ในทุกด้�นจึงยกให้ท่�น	 

โดยห�ที่ต้องติไม่ได้�”

	 ก�รปฏิบัติต่อท่�นอ�จ�รย์มั่นนั้นท่�นก็พย�ย�มใช้คว�มส�ม�รถอย่�งเต็มกำ�ลังสติปัญญ�ทุกสิ่ง

ทุกอย่�ง	เฉพ�ะอย่�งยิ่งในระยะ	๕	พรรษ�สุดท้�ยที่อยู่กับท่�นอ�จ�รย์มั่นที่บ้�นหนองผือ

	 ในเรื่องนี้	หลวงปู่หล้า เขมปÑตโต๑	ซึ่งได้อยู่ร่วมจำ�พรรษ�กับท่�นอ�จ�รย์มั่นในช่วงนั้นด้วย	ได้

เคยเล่�เกี่ยวกับคว�มเอ�ใจใส่และคว�มเค�รพบูช�ของท่�นที่มีต่อท่�นอ�จ�รย์มั่นว่�

	 “ในยุคบ้�นหนองผือ	 พระอ�จ�รย์มห�	 (หลวงต�มห�บัว)...	 ลึกซึ้งม�กทุกวิถีท�ง	 หลวงปู่มั่น

ไว้ใจกว่�องค์อื่น	ๆ	ในกรณีทุก	ๆ	ด้�น	ควรจะเปลี่ยนไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งก็ดี	หรือครบทั้งไตรก็ดี	หรือ

สิ่งใดที่ควรเก็บไว้เป็นพิเศษเฉพ�ะองค์หลวงปู่ก็ดี	 ในด้�นจีวรและของใช้เป็นบ�งอย่�ง	 ตลอดทั้งเภสัช

	เป็นหน้�ที่ของท่�นพระอ�จ�รย์มห�ทั้งนั้น	เป็นผู้แนะนำ�ให้คณะสงฆ์รู้คว�มหม�ยลับหลังหลวงปู่มั่นทั้ง

นั้นและหลวงปู่มั่นก็มิได้นัดหม�ยให้พระอ�จ�รย์มห�บัวทำ�ประโยชน์เพื่อองค์ท่�นเองอย่�งนั้น	 ทั้งท�ง

ตรงและท�งอ้อม	ลึกหรือตื้นด้วยประก�รใด	ๆ	เลย	พระอ�จ�รย์มห�เค�รพลึกซึ้งเป็นเอง�”

	 เร่ืองคว�มละเอียดลออเก่ียวกับก�รเฝ้�สังเกตก�รขบก�รฉันของท่�นอ�จ�รย์มั่นนั้น	 

หลวงปู่หล้�ก็ยังเคยกล่�วชื่นชมท่�นไว้ว่�
	 “�พระอ�จ�รย์มห�	เวล�อยู่กับหลวงปู่มั่น	คงจะนึกอย�กจะเว้นอ�ห�รอยู่แต่มีเหตุผลในใจว่�	 
เร�เป็นพระผู้ใหญ่อยู่กับองค์ท่�น	 เร�จะได้สังเกตองค์ท่�นว่�วันหนึ่ง	ๆ	องค์ท่�นฉันได้เท่�ไร	ข้�วหมด
ขน�ดไหน	 กับอะไรหมดขน�ดไหน	 เร�จะได้สังเกตประจำ�วัน	 เพื่อจะจัดถว�ยได้ถูก	 เท่�ที่มีม�โดยเป็น
ธรรม	 แม้องค์ท่�นหยิบใส่บ�ตรเองก็ดี	 เร�จะสงวนรู้ว่�หยิบอะไรบ้�ง	 เพร�ะเร�เป็นห่วงองค์ท่�นม�ก	
เมื่อองค์ท่�นฉันได้บ้�ง		เร�ก็พลอยเบ�ใจ�”
	 และด้วยเหตุนี้เอง	 เมื่อมีโอก�สจำ�เป็นต้องล�องค์ท่�นอ�จ�รย์มั่นเพื่อไปธุระที่จังหวัดอุดรธ�นี
ชั่วคร�ว	หลังจ�กเสร็จธุระแล้ว		ข�กลับท่�นจะพย�ย�มจัดห�เอ�ของใช้ของฉันที่อุดรธ�นี	ที่ถูกกับธ�ตุ
กับขันธ์ขององค์ท่�น	เพร�ะท่�นคอยสังเกตอยู่ตลอด	จนรู้ว่�อันใดองค์ท่�นฉันได้สะดวกธ�ตุขันธ์	ท่�นก็
จะเอ�ใส่เข่ง	ๆ	เต็มเอีêยดเลย	แล้วให้เณรแกงหม้อเล็ก	ๆ	ถว�ยองค์ท่�นวันละหม้อเป็นประจำ�	โดยมิให้
ท่�นอ�จ�รย์มั่นทร�บ	ซึ่งต่อม�ภ�ยหลังท่�นอ�จ�รย์มั่นก็ทร�บและได้ห้�มปร�ม	แต่กระนั้นก็ต�ม	ด้วย
คว�มเค�รพรักและเป็นห่วงในธ�ตุขันธ์ของครูบ�อ�จ�รย์ซึ่งล่วงเลยเข้�สู่วัยชร�ม�กแล้ว	ท่�นก็ห�อุบ�ย
วิธีทำ�ถว�ยท่�นอ�จ�รย์มั่นจนได้
	 ท่�นคอยใส่ใจคอยสังเกตถึงก�รขบก�รฉัน	 หยูกย�	 ผ้�นุ่งผ้�ห่ม	 บริข�ร	 และเครื่องใช้ไม้สอย
ทุกสิ่งทุกอย่�งของท่�นอ�จ�รย์มั่น	 อย่�งตั้งใจจดจ่อด้วยคว�มพินิจพิจ�รณ�อย่�งที่สุด	 เพื่อให้เกิดคว�ม
สะดวกสบ�ยแก่ธ�ตุขันธ์ร่�งก�ยของท่�นอ�จ�รย์มั่นม�กที่สุด

๑	ต่อม�ท่�นเป็นเจ้�อ�ว�สวัดภูจอก้อ	อ.หนองสูง	จ.มุกด�ห�ร

๑๐๑ ๘ ปรนนิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 คว�มเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียหรือทุกข์ย�กลำ�บ�กส่วนตนนั้น	 ท่�นไม่ถือเป็นประม�ณหรือเป็น

ปัญห�อุปสรรคยิ่งกว่�ก�รให้ครูบ�อ�จ�รย์ได้รับคว�มสะดวก	 เรียกได้ว่�ย�มใดที่ท่�นอยู่	 ย�มนั้นครูบ�

อ�จ�รย์ก็เบ�ใจ

ช่วยดูแลหมู่คณะ

	 ท่�นทุ่มเทสติปัญญ�สุดกำ�ลังในก�รดูแลอุปถัมภ์อุปัฏฐ�กท่�นอ�จ�รย์มั่น	โดยในระยะแรก	ๆ 	 

ท่�นจะเข้�ถึงก่อนเพื่อน	แต่น�นเข้�	ๆ	ท่�นอ�จ�รย์มั่นจึงบอกว่�

 �¾ÃÐ·ÕèÁÕÍÒÂØ¾ÃÃÉÒÁÒ¡áÅéÇ äÁèµéÍ§ÁÒà»ç¹¡Ñ§ÇÅ¡Ñº¡ÒÃ¢¹ÊÔè§¢¹¢Í§ÍÐäÃàÃÒáËÅÐ ¼ÙéãËญè¡ç

à»ç¹áµèà¾ÕÂ§ÇèÒ¤ÍÂ´ÙáÅà·èÒ¹Ñé¹áËÅÐ¾Í�

 จ�กนั้นม�ท่�นจึงคอยดูแลให้คำ�แนะนำ�เรื่องต่�ง	 ๆ	 วÒ่  

อันใดต้องทำ�	 อันใดควรทำ�	 อันใดต้องเว้น	 หรืออันใดควรเว้น

เพื่อไม่ให้เป็นที่ขว�งหูขว�งต�ขว�งอรรถขว�งธรรมแก่ท่�น

นอกจ�กนี้แล้วท่�นยังว�งระเบียบแบ่งหน้�ท่ีก�รง�นต�มธรรม

ให้สอดคล้องคล่องตัว	ให้ประส�นร�บรื่นในง�นด้วยคว�มเข้�อก 

เข้�ใจกันต�มเหตุผลและเหม�ะสมด้วยคว�มเค�รพต�มอ�ยุ

พรรษ�	 ผู้ใดเคยดูแลบริข�รชิ้นใดของท่�นอ�จ�รย์มั่น	 ก็ให้เอ�

ม�ต�มนั้น	 ไม่มีก�รก้�วก่�ยกัน	 สำ�หรับตัวของท่�นจะยืนอยู่

บันไดหน้�กุฏิท่�นอ�จ�รย์มั่น	คอยดูคว�มเรียบร้อยของพระเณร

ที่ขนของลงไป

	 เมื่อท่�นอ�จ�รย์มั่นไม่เห็นท่�นสักสองวันส�มวันผ่�นไป	

ท่�นอ�จ�รย์มั่นก็มักจะถ�มกับพระเณรเสมอ	ๆ	ว่�	

 �·èÒ¹ÁËÒÁÒäËÁ ?� พระเณรก็ตอบว่�

 �ÁÒ¤ÃÑº ÍÂÙè¢éÒ§ÅèÒ§¤ÃÑº¡ÃÐ¼Á� 

	 ท่�นอ�จ�รย์มั่นก็นิ่งไปเสีย	 พอเว้นห่�งสองส�มวันผ่�นไป

ไม่เห็นอีก	 ท่�นก็ถ�มขึ้นม�ลักษณะเดิมอีก	 พระเณรก็ตอบแบบ

เดิม	ท่�นก็นิ่งอีก	แม้ในช่วงที่ท่�นอ�จ�รย์มั่นเจ็บไข้ได้ป่วย	ท่�น

ก็ถ�มกับพระเณรว่�

 �·èÒ¹ÁËÒ¾Ô¨ÒÃ³ÒÂÑ§ä§ÅÐ ? àÃÒà¨çºä¢éä´é»èÇÂàÍÒÁÒ¡áÅéÇ¹Ð ·èÒ¹ÁËÒä´é¾Ô¨ÒÃ³ÒÍÂèÒ§äÃ ?�

	 พระเณรก็ตอบว่�	�·èÒ¹¨Ñ´àÇÃ´ÙáÅàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ� 

 คือให้มีพระอยู่ข้�งบนสององค์นั่งภ�วน�เงียบ	ๆ 	อยู่ข้�งล่�งสององค์เดินจงกรมเงียบ	ๆ 	สำ�หรับ

ท่�นเป็นผู้คอยควบคุมเวรอีกต่อหนึ่ง

กุฏิท่�นพระอ�จ�รย์มั่น	ภูริทัตโต
ณ	วัดป่�บ้�นหนองผือ	อ.พรรณ�นิคม	จ.สกลนคร

ภ�ยในกุฏิของท่�นพระอ�จ�รย์มั่น

๑๐๒



บริหารสิ่งของ

	 ท่�นอ�จ�รย์มั่นให้คว�มไว้ว�งใจโดยมอบให้ท่�นเป็นผู้จัดสรรจตุปัจจัยไทยท�นต�มคว�มจำ�เป็น

แก่พระเณรภ�ยในวัด	ในเรื่องนี้ท่�นเคยเล่�ไว้ว่�

	 “�อย่�งของที่ตกม�นี่	ท่�นอ�จ�รย์มั่นมอบเลยนะ

 �·èÒ¹ÁËÒ¨Ñ´¡ÒÃ´ÙáÅ¾ÃÐà³Ã¹Ð�

	 ท่�นอ�จ�รย์มั่นพูดเท่�นั้นแล้วปล่อยเลยนะ	เข�ม�ทอดผ้�ป่�กองพะเนินเทินทึก	เร�เป็นผู้ดูแล

ทั้งหมดเลย

	 องค์ไหนบกพร่องตรงไหน	องค์ไหนบกพร่องอะไร	ๆ	จัดให้	จัดให้	สำ�หรับเร�ไม่เอ�	ครั้นเวล�

เร�ไม่อยู่บ้�ง	ท่�นสืบถ�มพระนี่

 �·èÒ¹ÁËÒ·èÒ¹ä´éàÍÒÍÐäÃäËÁ ? ¢Í§·ÕèàÍÒÁÒÁÍºãËé·èÒ¹¨Ñ´ãËé¾ÃÐà³Ã·èÒ¹àÍÒÍÐäÃäËÁ ?�

	 พระตอบ	�·èÒ¹äÁèàÍÒÍÐäÃàÅÂ� ท่�นนิ่งนะ	เฉย	ท่�นจับได้หมด	พิจ�รณ�แล้ว	เร�ทำ�ทั้งหมด

ด้วยคว�มเป็นธรรมท่�นรู้�

	 เร�ไม่เอ�อะไรนี่	ขน�ดท่�นเอ�ผ้�ห่มของท่�นไปบังสุกุลให้เร�	มีที่ไหน	ไม่เคยมีนะ	เพร�ะท่�น

เห็นเร�ไม่ใช้ผ้�ห่ม	หน�วขน�ดไหนเร�ก็ไม่เอ�	เร�เด็ดของเร�อยู่อย่�งนั้นตลอด...	ผ้�ห่ม	ถ้�เอ�ผ้�ใหม่

ให้	ท่�นก็กลัวเร�จะไม่ใช้	นั่นเห็นไหมอุบ�ยของท่�น	ต้องเอ�ผ้�ของท่�นที่ท่�นห่มอยู่นั่น	พับเรียบร้อย

แล้วไปบังสุกุลให้เร�

	 เอ�ดอกไม้เอ�เทียนไป	โอ๊ย	ทุก	ๆ	อย่�งท่�นเป็นอ�จ�รย์	ปรม�จ�รย์ชั้นเอกทุกอย่�ง	ไปก็ขึ้น

ไปว�งไว้ที่นอนของเร�เลย	ว�งไว้กล�งที่นอน	มีดอกไม้มีเทียนว�ง

	 ผ้�ห่มเป็นผ้�ที่ท่�นห่มอยู่	 แล้วผ้�ใหม่ท่�นกลัวเร�จะไม่ใช้	 นั่นแหละท่�นห�อุบ�ยต้องเอ�ผ้� 

ท่�นเอง	ว่�งั้นเถอะ	เร�ขึ้นไปแล้วไปดู	โอ๊ย	เร�รู้ทันทีเลยว่�	เร�ปฏิบัติอยู่ทุกวันกับผ้�ท่�น	ทำ�ไมจะไม่รู้นี่ 

แสดงว่�ให้ใช้	ให้ใช้หน่อยเถอะว่�งั้น	เพร�ะท่�นเห็นนิสัยอย่�งนั้น	เอ�จริงเอ�จังทุกอย่�ง�”

ออกรับความผิดพลาดแทนหมู่เพื่อน

	 เพื่อเป็นก�รแบ่งเบ�ภ�ระแก่ท่�นอ�จ�รย์มั่น

	ท่�นจะคอยเป็นหูเป็นต�	สอดส่องดูแลพระเณร	คอย

สังเกตอัธย�ศัยใจคอพระเณรที่อยู่รวมกัน	 ทร�บกันว่� 

ในย�มที่พระเณรมีข้อผิดพล�ดเกิดขึ้นคร�ใด	 ท่�นมัก

จะออกรับผิดกับท่�นอ�จ�รย์มั่นแทนหมู่เพื่อนชนิด

ยอมตัดคอออกรองเลยก็ว่�ได้

	 ท่�นจะรีบดึงปัญห�นั้นเข้�ห�ตัวท่�นเองทันที

เพร�ะเห็นหมู่เพื่อนพระเณรเกรงกลัวท่�นอ�จ�รย์มั่น

ม�ก	 ทำ�ให้ท่�นรู้สึกสงส�รและเห็นอกเห็นใจ	 อีกทั้ง

คว�มจงใจทำ�ผิดก็ไม่มี	 จะมีบ้�งก็เพียงข้อผิดพล�ด

บ�งประก�รเท่�นั้น	 สำ�หรับท่�นเองก็พออดพอทนได้

ห�กว่�ท่�นอ�จ�รย์มั่นจะเค�ะจะตีอะไรท่�นก็อดทน

กุฏิหลวงต�มห�บัว	สมัยศึกษ�อยู่กับท่�นพระอ�จ�รย์มั่น

ณ	วัดป่�บ้�นหนองผือ	จ.สกลนคร

๑๐๓ ๘ ปรนนิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์
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เอ�	แต่เมื่อน�น	ๆ 	ไป	คว�มผิดพล�ดมีบ่อยครั้งเข้�	ๆ 	ทุกครั้งก ็

มีแต่ท่�นเป็นผู้ออกรับผิดอยู่เรื่อย	ๆ	ท่�นอ�จ�รย์มั่นจึงดุเอ�ว่�

 �ã¤Ã¼Ô´ËÑÇÇÑ´·éÒÂÇÑ´¡çÁËÒ ã¤Ã¼Ô´·éÒÂÇÑ´ËÑÇÇÑ´¡çÁËÒ

 ÁÑ¹¨Ðâ§è¢¹Ò´¹Ñé¹ËÃ×ÍÁËÒ¹Õè¹èÐ 

 Ë×Í ?  Ë×Í ?�  àÍÐÍÐ¡çÁËÒ¼Ô´ àÍÐÍÐ¡çÁËÒ¼Ô´...�

	 ในเรื่องนี้จริง	ๆ 	แล้วท่�นอ�จ�รย์มั่นท่�นก็ทร�บอะไรดี

อยู่แล้ว	เพร�ะนิสัยรวดเร็ว	และช่�งสังเกตอยู่ตลอด	จึงส�ม�รถ 

จับได้หมด

	 มีอยู่คร�วหนึ่ง	ท่�นไม่สบ�ยป่วยหนักจนลุกไม่ขึ้น	ทั้งลมก็แรงตลอด	ฝนก็ตกทั้งคืน	ใบไม้จึงร่วง

หล่นม�กม�ย	 พอเช้�ม�ท่�นอ�จ�รย์มั่นไม่ได้ยินเสียงปัดกว�ดใบไม้เหมือนทุก	 ๆ	 วัน	 รู้สึกผิดจ�กปกติ 

ม�ก	ท่�นอ�จ�รย์มั่นจึงถ�มขึ้นทันทีว่�

 �Ë×Í ? æ ¾ÃÐà³Ãä»äË¹ËÁ´ Ë×Í ? ·èÒ¹ÁËÒä»äË¹ ?� พระเณรตอบว่�

 �·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìÁËÒ»èÇÂ�

	 ท่�นอ�จ�รย์มั่นพูดแบบดุ	ๆ	ขึ้นทันทีว่�	�Ë×Í ? æ ·èÒ¹ÁËÒ»èÇÂà¾ÕÂ§Í§¤ìà´ÕÂÇ ÇÑ´ÃéÒ§ËÁ´

àÅÂàªÕÂÇËÃ×Í ?�

	 ที่กล่�วเช่นนี้เป็นเพร�ะโดยปกติประจำ�วัน	 ท่�นจะคอยใส่ใจเป็นธุระนำ�หน้�หมู่คณะออกทำ�ข้อ

วัตรต่�ง	ๆ	ทุกชิ้นทุกอันอยู่เสมอ	 เมื่อม�เจ็บป่วยจนลุกไม่ขึ้นพระเณรจึงยังไม่ทันทร�บ	 เลยไม่มีใครพ�

เริ่มต้นทำ�ข้อวัตร	ทำ�ให้เช้�วันนั้นดูเงียบผิดปกติ

	 และในบ�งครั้งที่ท่�นป่วยไข้อย่�งหนัก	 มีอยู่เหมือนกันที่ท่�นอ�จ�รย์มั่นเมตต�เอ�ย�ไปให้ฉัน

ด้วยตนเองเลยทีเดียว	ท่�นเล่�ให้ฟังอย่�งไม่มีวันลืมเหตุก�รณ์นี้ไปได้เลยดังนี้

 ��ÂÒ¢Í§·èÒ¹ ÂÒÁâËÊ¶ ¶éÒ·èÒ¹àÍÒä»áÅéÇµéÍ§ä´é©Ñ¹ 

ÂÒ¹Õé´ÕÍÂèÒ§¹Ñé¹ÍÂèÒ§¹Õé ·èÒ¹¨ÕéàÅÂ ãËéàÃÒ©Ñ¹ ã¤ÃàÍÒä»ãËé àÃÒäÁè

©Ñ¹¹Õè¹Ð

 ÍÑ¹¹Õé·èÒ¹¡çÃÙé¹ÔÊÑÂàËÁ×Í¹¡Ñ¹¹Ð ·èÒ¹¨Ñ´ÂÒãËéà¢ÒàÍÒä»

ãËé ¡çäÁè©Ñ¹ äÁèàÍÒàÅÂ ÊØ´·éÒÂ·èÒ¹àÅÂàÍÒÁÒãËéàÍ§��

ญาณหยั่งทราบของท่านอาจารย์มั่น

	 ในระยะที่อยู่ศึกษ�กับท่�นอ�จ�รย์มั่นนั้น	ท่�นคอยสังเกตดูทุกแง่ทุกมุมของท่�นอ�จ�รย์มั่น	 

และเห็นว่�ไม่เหมือนครูบ�อ�จ�รย์องค์อื่น	ๆ	ที่ท่�นเคยประสบม�	สำ�หรับท่�นอ�จ�รย์มั่นนั้นไม่ว่�ท่�น

แสดงสิ่งใดออกม�ย่อมส�ม�รถเอ�เป็นคติธรรมได้ทั้งนั้น	ดังนี้

	 “�ดูทุกแง่ทุกมุม	 เร�ดูจริง	ๆ	นะเพร�ะเร�ตั้งใจไปศึกษ�กับท่�นจริง	ๆ...	บ�งทีท่�นก็พูดมีที

เล่นทีจริงเหมือนกันกับเร�ในฐ�นะลูกศิษย์กับอ�จ�รย์	 ก็พ่อกับลูกนี่แหละ	 แต่เร�มันไม่ได้ว่�ทีเล่นทีจริง

นี่นะ	มันเอ�เป็นจริงทั้งนั้นเลย	ท่�นจะพูดแง่ไหน	ท่�นมีคติธรรมออกม�ทุกแง่นะ	ถึงแม้จะเป็นข้อตลก

นี้	ท่�นก็มีคติธรรมออกม�	มีธรรมแทรกออกม�	ไม่ได้เป็นแบบโลกนะ�

	 พูดถึงเรื่องคว�มเลิศเลอที่สุดในภ�ยในหัวใจก็ดี	 ภ�ยนอกก็ดี	 ก�รประพฤติปฏิบัติของท่�นก็ดี	 

��ÁÑ¹¨Ðâ§è¢¹Ò´¹Ñé¹ËÃ×Í

ÁËÒ¹Õè¹èÐ Ë×Í ? Ë×Í ?

àÍÐÍÐ¡çÁËÒ¼Ô´

àÍÐÍÐ¡çÁËÒ¼Ô´��

๑๐๔



รู้สึกว่�ที่เร�ผ่�นครูบ�อ�จ�รย์ม�นี้ไม่มีใครเหมือน	 ท่�นพร้อมทุกอย่�ง	 ยิ่งท่�นเทศน์ถึงเรื่องเทวบุตร

เทวด�แล้ว	โอ๊ย	ฟังแล้วเร�พูดจริง	ๆ	นะ	เร�เป็นจริง	ๆ	นี่นะ	ฟังแล้วน้ำ�ต�ร่วงเลยนะ	พวกเทพ	พวก

เทวด�ม�เยี่ยมท่�น	 ม�ฟังเทศน์ท่�น	 แต่ท่�นจะพูดในเวล�เฉพ�ะนะ	 ท่�นไม่ได้พูดสุ่มสี่สุ่มห้�นะ	 นั่น

แหละเห็นไหม	จอมปร�ชญ์

	 ท่�นรู้หนักรู้เบ�	รู้ในรู้นอกนะ	รู้ควรไม่ควร	เวล�มีโอก�สอันดีง�มอยู่เพียง	๒	-	๓	องค์คุยกัน	 

แล้วก็เส�ะนั้นเส�ะนี้	อย�กรู้อย�กเห็น	ท่�นก็ค่อยเปÔดออกม�	ๆ	ท�งนี้ก็ค่อยสอดค่อยแทรกเข้�ไป	ครั้ง

นั้นบ้�งครั้งนี้บ้�ง	หล�ยครั้งต่อหล�ยหน�

	 �นี่ท่�นพูดถึงเรี่องเทวบุตรเทวด�อินทร์พรหมที่ม�เยี่ยมท่�น	ท่�นบอกว่�ท่�นม�อยู่ที่สกลนคร

นี้	 พวกเทวด�ม�เกี่ยวข้องน้อยม�ก	 ท่�นว่�ยังงั้นนะ	 จะม�เป็นเวล�ว่�งั้น	 คือม�ในวันเข้�พรรษ�	 วัน

ม�ฆบูช�	 วันวิส�ขบูช�	 วันออกพรรษ�	 นอกนั้นเทวด�ไม่ค่อยม�กัน	 หม�ยถึงเทวด�ชั้นสูงนะ	 พวก

สวรรค์	พวกภูมิเทวด�ม�ห่�ง	ๆ	เหมือนกันนะ

	 ส่วนไปอยู่เชียงใหม่	 โห	 ต้อนรับแทบทุกวัน	 ท่�นว่�ยังงั้น	 ไม่มีเวล�ว่�งเลย	 เทวด�ชั้นนั้น	 ๆ	 

ที่ม�เป็นชั้น	 เป็นชั้น	 ๆ	 ม�เป็นลำ�ดับลำ�ด��	 พวกเทวด�	 เช่น	 ด�วดึงส์นี้ม�	 ก�รแต่งเนื้อแต่งตัวนี้

มีลักษณะไหน	 รูปร่�งนี้จะหย�บไปอย่�งนี้คว�มละเอียดนะละเอียด	 เรื่องของเทพนั้นละเอียด	 แต่เมื่อ

เทียบกับเทพทั้งหล�ยแล้วจะละเอียดต่�งกันเป็นชั้น	ๆ	ๆ	ๆ	ขึ้นไป�

	 �นั่นละ	 เห็นไหม	 ญ�ณหยั่งทร�บ	 พวกต�ดีท่�นอย่�งนั้น	 พวกต�บอดปฏิเสธวันยังค่ำ�ว่� 

ไม่มี�	โห	เวล�นี้กำ�ลังเริ่มลบล้�งพวกเทวบุตรเทวด�ว่�ไม่มีแล้วนะ	ก็ช�วพุทธเร�เองนี่แหละ	มันเป็น

ข้�ศึกต่อพระพุทธเจ้�เสียเอง�”

คุณยายชรา ผู้มีญาณหยั่งรู้

	 ในหมู่บ้�นหนองผือนั้น	 มีคุณย�ยนุ่งข�วห่มข�วคนหนึ่งอ�ยุร�ว	 ๘๐	 ปÕ	 เป็นนักภ�วน�สำ�คัญ 

คนหนึ่งที่ท่�นอ�จ�รย์มั่นเมตต�เป็นพิเศษเสมอม�	 คุณย�ยอุตส่�ห์ตะเกียกตะก�ยไปศึกษ�ธรรมกับท่�น

ที่วัดหนองผือเสมอ	และหล�นช�ยคนหนึ่งของคุณย�ยก็เป็นโยมอุปัฏฐ�กหลวงปู่มั่น	คอยส่งบ�ตรทุกวัน	ๆ	 

พอองค์ท่�นรับบ�ตรเสร็จแล้วก็จะสะพ�ยบ�ตรไปส่งที่วัดทุกวันไม่เคยข�ด

	 คุณย�ยท่�นนี้ส�ม�รถรู้เรื่องคว�มคิดจิตใจของใครต่อใครได้	 	จนบ�งครั้งท่�นอ�จ�รย์มั่นยังได้

ถ�มคุณย�ยแบบขบขันว่�	�ÃÙéàÃ×èÍ§¹Ñé¹äËÁ ?�	คุณย�ยก็ว่� �ÃÙé� �áÅéÇàÃ×èÍ§¹ÕéÃÙéäËÁ ?�	ก็ว่�	�¡çÃÙéÍÕ¡�	ท่�น

อ�จ�รย์มั่นเลยลองถ�มว่�

 �áÅéÇÃÙéäËÁ ? ¨Ôµ¢Í§¾ÃÐã¹ÇÑ´Ë¹Í§¼×Í¹Õé�	 คุณย�ยว่�	 �·ำÒäÁ¨ÐäÁèÃÙé� แถมพูดแบบขู่เลยว่�	 

�ÃÙéËÁ´áËÅÐ� คุณย�ยเคยเล่�เรื่องภ�วน�ให้หลวงปู่มั่นฟังอย่�งอ�จห�ญว่�

 �ÁÍ§ÁÒÇÑ´Ë¹Í§¼×ÍáËè§¹ÕéÊÇèÒ§äÊÇ·ÑèÇËÁ´àÅÂ ÁÕáµè¾ÃÐÀÒÇ¹Ò´Ç§àÅç¡´Ç§ãËญèàËÁ×Í¹´ÒÇ 

ÍÂÙèàµçÁÇÑ´� 

	 เวล�เล่�ถว�ยท่�นอ�จ�รย์มั่นคุณย�ยจะพูดแบบอ�จห�ญม�กไม่กลัวใคร	 แม้พระเณรจำ�นวน

ร่วมครึ่งร้อย	(รวมทั้งหลวงต�มห�บัว)	จะนั่งฟังอยู่เวล�นั้นด้วยก็ต�ม	คุณย�ยก็จะพูดได้อย่�งสบ�ย	ไม่

สนใจว่�ใครจะคิดอะไร	 ที่เป็นพิเศษก็ตอนที่คุณย�ยท�ยใจท่�นอ�จ�รย์มั่นอย่�งอ�จห�ญม�ก	 และไม่

กลัวว่�ท่�นจะดุจะว่�อะไรบ้�งเลย	คุณย�ยท�ยว่�

๑๐๕ ๘ ปรนนิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์
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 �¨ÔµËÅÇ§¾èÍ¾é¹ä»¹Ò¹áÅéÇ ©Ñ¹·ÃÒº¨ÔµËÅÇ§¾èÍÁÒ
¹Ò¹áÅéÇ ¨ÔµËÅÇ§¾èÍäÁèÁÕã¤ÃàÊÁÍ ·Ñé§ã¹ÇÑ´¹ÕéËÃ×Í·ÕèÍ×è¹ æ ¨Ôµ
ËÅÇ§¾èÍ»ÃÐàÊÃÔ°àÅÔÈâÅ¡áÅéÇ ËÅÇ§¾èÍ¨ÐÀÒÇ¹Òä»à¾×èÍÍÐäÃ ?�
	 ท่�นอ�จ�รย์มั่นจึงตอบทั้งหัวเร�ะ	 และเป็นอุบ�ยสอน
คุณย�ยไปพร้อมว่�
 �ÀÒÇ¹Òä»¨¹ÇÑ¹µÒÂäÁèÁÕ¶ÍÂ ã¤Ã¶ÍÂ¼Ùé¹Ñé¹ÁÔãªèÈÔÉÂì
µ¶Ò¤µ�
	 คุณย�ยเรียนท่�นว่�	�¶éÒä»ä´é¡ç¾Íä» áµè¹Õè¨ÔµËÅÇ§¾èÍ
ËÁ´·Ò§ä»·Ò§ÁÒáÅéÇ ÁÕáµè¤ÇÒÁÊÇèÒ§äÊÇáÅÐ¤ÇÒÁ»ÃÐàÊÃÔ°àµçÁ´Ç§¨ÔµÍÂÙèáÅéÇ ËÅÇ§¾èÍ¨ÐÀÒÇ¹Ò
ä»äË¹ÍÕ¡àÅèÒ ©Ñ¹´Ù¨ÔµËÅÇ§¾èÍÊÇèÒ§äÊÇ¤ÃÍºâÅ¡ä»ËÁ´áÅéÇ ÍÐäÃÁÒ¼èÒ¹ËÅÇ§¾èÍ¡ç·ÃÒºËÁ´ äÁèÁÕ
ÍÐäÃ»Ô´ºÑ§¨ÔµËÅÇ§¾èÍä´éàÅÂ
 áµè¨Ôµ©Ñ¹ÁÑ¹ÂÑ§äÁè»ÃÐàÊÃÔ°ÍÂèÒ§¨ÔµËÅÇ§¾èÍ ¨Ö§µéÍ§ÍÍ¡ÁÒàÃÕÂ¹¶ÒÁà¾×èÍËÅÇ§¾èÍä´éªÕéá¨§·Ò§
à´Ô¹ãËé¶Ö§¤ÇÒÁ»ÃÐàÊÃÔ°ÍÂèÒ§ËÅÇ§¾èÍ´éÇÂ¹Õé�
	 ทุกครั้งที่คุณย�ยม�	 จะได้รับคำ�ชี้แจงจ�กท่�นอ�จ�รย์มั่นท�งด้�นจิตตภ�วน�ด้วยดี	 ขณะ
เดียวกันพระเณรต่�งองค์ต่�งก็ม�แอบอยู่แถวบริเวณข้�ง	ๆ	ศ�ล�ฉัน	ซึ่งเป็นที่ที่คุณย�ยสนทน�กับท่�น	 
เพื่อฟังปัญห�ธรรมท�งจิตตภ�วน�	ซึ่งโดยม�กเป็นปัญห�ที่รู้เห็นขึ้นจ�กก�รภ�วน�ล้วน	ๆ	เกี่ยวกับ 
อริยสัจท�งภ�ยในบ้�ง	 เกี่ยวกับพวกเทพพวกพรหมภ�ยนอกบ้�ง	 ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก	 เมื่อคุณย�ย
เล่�ถว�ยจบลง	 ถ้�ท่�นเห็นด้วยท่�นก็ส่งเสริมเพื่อเป็นกำ�ลังใจในก�รพิจ�รณ�ธรรมส่วนนั้นให้ม�กยิ่งขึ้น	
ถ้�ตอนใดที่ท่�นไม่เห็นด้วย	ก็อธิบ�ยวิธีแก้ไข	และสั่งสอนให้ละวิธีนั้น	ไม่ให้ทำ�ต่อไป
	 ท่�นอ�จ�รย์มั่นเคยชมเชยคุณย�ยท่�นนี้ให้พระฟังว่�
 �...á¡ÁÕÀÙÁÔ¸ÃÃÁÊÙ§·Õè¹èÒÍ¹ØâÁ·¹Ò ¾Ç¡¾ÃÐ
àÃÒÁÕËÅÒÂÍ§¤ì·ÕèäÁèÍÒ¨ÃÙéä´éàËÁ×Í¹¤Ø³ÂÒÂ...�

พลาด� เทศน์ครั้งสุดท้าย
	 ท่�นกล่�วถึงตอนท่�นอ�จ�รย์มั่นเทศน์
แบบฟ้�ดินถล่ม	 คือเอ�อย่�งเต็มเหนี่ยวถึง	 ๓	
ชั่วโมงที่วัดเจดีย์หลวง	 เทศน์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้�ยที่
เชียงใหม่	ซึ่งท่�นมีโอก�สได้ร่วมฟังด้วย	แต่ในคร�ว
ที่หนองผือ	 ท่�นกลับพล�ดโอก�สฟังเทศน์ครั้งนี้
ของท่�นอ�จ�รย์มั่น	 ซึ่งเทศน์ชนิดฟ้�ดินถล่มเช่นกัน	 
ถึง	๔	ชั่วโมงเต็ม	ที่สำ�คัญก็คือ	เป็นเทศน์ครั้งสุดท้�ย  
จะเป็นด้วยส�เหตุใด	ท่�นเคยเล่�ให้พระเณรฟังดังนี้
	 “�	พูดง่�ย	ๆ	ว่�เป็นครั้งสุดท้�ยเทศน์ที่หนองผือเหมือนกัน	เร�ก็พูดกับท่�นอย่�งชัดเจนก่อน
ที่จะล�ท่�นไปเที่ยวม�ท�งว�ริชภูมิ๑...	จ�กอำ�เภอว�ริชภูมิไปห�หนองผือท�งตั้งพันกว่�เส้น

	 ท่�นก็ถ�มว่�	�¨Ðä»·Ò§äË¹ ?�

 �ÇèÒ¨Ðä»·Ò§¶éำÒ¾ÃÐ·Ò§â¹é¹ ·Ò§ºéÒ¹µÒ´ÀÙÇ§�

๑	อำ�เภอว�ริชภูมิ		จังหวัดสกลนคร	

��¨ÔµËÅÇ§¾èÍ

¾é¹ä»¹Ò¹áÅéÇ

©Ñ¹·ÃÒº¨ÔµËÅÇ§¾èÍ

ÁÒ¹Ò¹áÅéÇ��

ศ�ล�วัดป่�บ้�นหนองผือ	(ถ่�ยเมื่อ	ตุล�คม	พ.ศ.	๒๕๔๑)
สภ�พศ�ล�ฉันสมัยนั้น	มุงด้วยหญ้�ค�	

พื้นปูด้วยฟ�ก	ขน�ดประม�ณ	๔	x	๕	เมตร

๑๐๖



	 ก่อนจะไปท่�นก็ให้ปัญห�ถึง	 ๔	 ข้อ	 ผมไม่ลืมนะ	 เพร�ะต�มธรรมด�ผมขึ้นไปห�ท่�น	 ไม่ค่อย

ครองผ้�แหละ	 เพร�ะไม่มีผู้มีคน	ก็มีแต่พระแต่เณรในวัด	 ไม่มีใครไปยุ่งกวนสงบสงัด	ตอนเช้�จะไปห�

ท่�น	ฉันจังหันเสร็จแล้วก็ขึ้นไป	มีแต่ผ้�อังสะ	เพร�ะท่�นก็ไม่ได้ถืออะไรนี่มีแต่พวกกันเอง

	 วันนั้นผมครองผ้�ไป	พอขึ้นไป �¨Ðä»äË¹¹Õè ?� ท่�นว่�อย่�งนั้นนะ	เร�ก็เฉยไม่รู้จะว่�ไง	ขึ้นไป

กร�บแล้วท่�นก็คุยไป	ไม่ได้ปร�รภถึงว่�เร�จะไปไหนม�ไหนเลย	สักครู่ท่�นก็ปร�รภม�

 �¶éÒÍÂÙè¡çä´é¡ำÒÅÑ§ ä»¡çä´é¡ำÒÅÑ§ ÍÂÙè¡ç´Õ ¶éÒÍÂÙèäÁèä´é¡ำÒÅÑ§ ä»ä´é¡ำÒÅÑ§ ä»¡ç´Õ� 

	 ท่�นพูดของท่�นไปเรื่อย	 ๆ	 ก่อน	 จนน�นพอสมควรแล้วก็เปÔดโอก�สให้อย่�งนี้ละ	 เร�ก็กร�บ

เรียนถ�มถึงเรื่องก�รง�นภ�ยในวัด

 �¶éÒÁÕÍÐäÃ·Õè¨Ð¨Ñ´¨Ð·ำÒ ¡ÃÐ¼Á¡ç¨Ðä´éªèÇÂËÁÙèà¾×èÍ¹·ำÒãËéàÊÃç¨àÃÕÂºÃéÍÂ·Ø¡ÍÂèÒ§ ËÒ¡ÇèÒäÁèÁÕ

ÍÐäÃ ¡çÍÂÒ¡¨Ð¡ÃÒº¹ÁÑÊ¡ÒÃ»ÃÖ¡ÉÒ¾èÍáÁè¤ÃÙÍÒ¨ÒÃÂìä»ÀÒÇ¹ÒÊÑ¡ªÑèÇÃÐÂÐË¹Öè§�

	 ท่�นถ�ม	�¨Ðä»·Ò§äË¹ÅèÐ ?�

	 ‘คร�วนี้คิดว่�จะไปไกลสักหน่อย’	คือต�มธรรมด�ผมไม่ค่อยไปไกล	ไปประม�ณสัก	๒๐	-	๓๐	กิโล 

เท่�นั้นละ...	๔๕	กิโล

 �¤ÃÒÇ¹Õé¨Ðä»ä¡ÅË¹èÍÂ ä»·Ò§ÍำÒàÀÍÇÒÃÔªÀÙÁÔ�

 �àÍéÍ´Õ ·Ò§â¹é¹¡ç´Õ� ท่�นว่�	�Ê§ºÊ§Ñ´´Õ ÁÕáµè»èÒáµèà¢Ò·Ñé§¹Ñé¹áËÅÐ�	ท่�นว่�	�áÅéÇä»¡ÕèÍ§¤ìÅèÐ ?�

 �¼Á¤Ô´ÇèÒ¨Ðä»Í§¤ìà´ÕÂÇ�

 �àÍÍ´ÕÅÐ ä»Í§¤ìà´ÕÂÇ� ท่�นก็ชี้ไป	�ã¤ÃÍÂèÒä»ÂØè§·èÒ¹¹Ð ·èÒ¹ÁËÒ¨Ðä»Í§¤ìà´ÕÂÇ�

	 ทีนี้เวล�จะไปก็จำ�ได้ว่�	เดือน	๓	ขึ้น	๓	ค่ำ�	ผมไม่ลืมนะ	ก่อนจะไปก็	�¡ÃÐ¼Áä»¤ÃÒÇ¹Õé ¤§¨Ð

äÁèä´é¡ÅÑºÁÒÃèÇÁ·ำÒÁÒ¦ºÙªÒ¤ÃÒÇ¹Õé� เร�ก็ว่�อย่�งงั้น	ไป	๙	วัน	๑๐	วันกลับม�	ท�งมันไกลนี่	เดินด้วย

เท้�ทั้งนั้นแหละ

 �àÍéÍ ºÙªÒ¤¹à´ÕÂÇ¹Ð ÁÒ¦ºÙªÒ ¤¹à´ÕÂÇ¨ÃÔ§ æ ¹Õè�	ท่�นว่�อย่�งนั้นแล้วชี้เข้�ตรงนี้นะ	�¾Ø·¸

ºÙªÒ ¸ÃÃÁºÙªÒ ÊÑ§¦ºÙªÒ à»ç¹ÁÒ¦ºÙªÒ·Ñé§¹Ñé¹áËÅÐ àÍÒµÃ§¹Õé¹Ð�

	 จ�กนั้นก็ไป	ทีนี้พอถึงวันม�ฆบูช�ส�ย	ๆ	หน่อยประม�ณสัก	๑๑	โมง	ท่�นถ�มพระ	�·èÒ¹ÁËÒ

äÁèÁÒÃÖ ? àËç¹·èÒ¹ÁËÒäËÁ ?� พระว่�	�äÁèàËç¹¤ÃÑº¡ÃÐ¼Á�

 �ä»äË¹¡Ñ¹¹Ò ?�	พอบ่�ย	๒	โมง	๓	โมงเอ�อีกถ�มอีก	ตกเย็นเข้�ม�อีกถ�มอีก

 �àÍê ÁÑ¹ÂÑ§ä§ ·èÒ¹ÁËÒä»ÂÑ§ä§¹Ò ?� เหมือนกับว่�ท่�นมีคว�มหม�ยของท่�นอยู่ในนั้น	เหมือน

กับว่�ท่�นจะเทศน์ให้เต็มที่	เพร�ะท่�นจะป่วย	ก่อนนั้นท่�นไม่ได้ป่วยนี่นะ	แต่ท่�นทร�บของท่�นไว้แล้ว

เรื่องเหล่�นี้	ตอนที่เร�จะล�ท่�นไป	ท่�นก็ดี	ๆ	อยู่นี่	พอถึงเวล�ท่�นลงม�ศ�ล�หันหน้�ปุêบม�

 �Ë×Í ? ·èÒ¹ÁËÒäÁèä´éÁÒÃÖ ?� 

 �äÁèàËç¹¤ÃÑº� ใครก็ว่�อย่�งงั้น

 �àÍê ÁÑ¹ÂÑ§ä§¹Ò ? ·èÒ¹ÁËÒ¹ÕèÂÑ§ä§¹Ò ?� ว่�อย่�งนี้แปลก	ๆ	อยู่	ทั้ง	ๆ 	ที่ได้ตกลงเรียบร้อยแล้ว	

ท่�นมีอะไรของท่�นอยู่	แล้วท่�นก็เทศน์ตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึง	๖	ทุ่ม	ฟ�ดวันม�ฆบูช�นี้	โอëย	เอ�อย่�ง

หนักเทียวนะ	๔	ชั่วโมง	ตั้งแต่	๒	ทุ่มถึง	๖	ทุ่มเปëง

	 เทศน์จบลงแล้ว	 �âÍêÂ àÊÕÂ´ÒÂ ·èÒ¹ÁËÒäÁèä´éÁÒ¿Ñ§´éÇÂ¹Ð�	ว่�อีกนะซ้ำ�อีก	ก็เหมือนอย่�งว่�

เทศน์ครั้งสุดท้�ยจ�กนั้นม�ท่�นไม่ได้เทศน์อีกเลยนะ

๑๐๗ ๘ ปรนนิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 พอเดือน	๔	แรมค่ำ�หนึ่ง	ผมก็ม�ถึง	ผมไปเดือน	๓	ขึ้น	๓	ค่ำ�	ถึงเดือน	๔	ขึ้น	๓	ค่ำ�	ก็เป็น 

๑	เดือนพอดี	เดือน	๔	แรม	๑	ค่ำ�ผมกลับม�	ผมจำ�ได้แต่ข้�งขึ้นข้�งแรมจำ�วันที่ไม่ได้	เหตุที่จะจำ�ได้ก็

เพร�ะว่�พอผมขึ้นไปกร�บท่�นตอนบ่�ย	พอท่�นออกจ�กที่แล้วผมก็ขึ้นไปกร�บ

 �ÁÑ¹ÂÑ§ä§¡Ñ¹·èÒ¹ÁËÒ¹Õè� ท่�นว่�อย่�งนี้	 �à·È¹ìàÊÕÂ¨¹¿éÒ´Ô¹¶ÅèÁ¡çäÁèÁÒ¿Ñ§¡Ñ¹�	 นี่เร�ถึงได้ย้อน

พิจ�รณ�	อëอ	ที่พระท่�นเล่�ให้ฟังอย่�งนั้นอย่�งนี้	เป็นเพร�ะเหตุนี้เอง

 �à·È¹ìàÊÕÂ¨¹¿éÒ´Ô¹¶ÅèÁ ¹Õè¼ÁàÃÔèÁ»èÇÂáÅéÇ¹Ð àÃÔèÁ»èÇÂÁÒµÑé§áµèÇÒ¹«×¹¹Õé�	นั่นท่�นว่��”

คำาเตือนล่วงหน้า

	 เมื่อท่�นอ�จ�รย์มั่นชร�ภ�พม�กแล้ว	 ท่�นจะพูดเตือนพระเณรอยู่เสมอให้ตั้งอกตั้งใจ	 เพร�ะ

ก�รอยู่ด้วยกันมิใช่เป็นของจีรังถ�วร	มีแต่ธรรมเท่�นั้นเป็นสิ่งที่ควรยึดอย่�งมั่นใจต�ยใจ	ครูอ�จ�รย์เป็น

ของไม่แน่นอน	 อย่�นอนใจว่�ได้ม�อยู่กับครูกับอ�จ�รย์แล้วท่�นจะอยู่กับเร�ตลอดไป	 เมื่อน�นเข้�	 ๆ	

ท่�นอ�จ�รย์มั่นก็เปÔดออกม�อีกว่�

 ��ã¤Ã¨Ðà¢éÁá¢ç§ ¤ÇÒÁ¾Ò¡à¾ÕÂÃÍÐäÃ¡çãËéà¢éÁá¢ç§ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁà»ç¹ÍÐäÃÀÒÂã¹¨Ôµã¨ àÍéÒ

 ãËéÁÒ¶ÒÁÁÒàÅèÒãËé¿Ñ§ ÀÔ¡ÉØàฒèÒ¨Ðá¡éãËé� ¹ÕèàÇÅÒÀÔ¡ÉØàฒèÒµÒÂáÅéÇÂÒ¡¹Ð ã¤Ã¨Ðá¡éàÃ×èÍ§¨Ôµã¨·Ò§

´éÒ¹¨ÔµµÀÒÇ¹Ò ¹ÕèäÁè¹Ò¹¹Ð�

	 ท่�นย้ำ�ลง	�äÁèàÅÂ ø๐ ¹Ð� ø๐ ¡ç¹ÕèÁÑ¹¹Ò¹ÍÐäÃ ¾Ò¡Ñ¹ÁÒ¹Í¹ã¨ÍÂÙèä´éàËÃÍ��

	 เมื่อท่�นอ�จ�รย์มั่นพูดเตือนดังกล่�วพระเณรทั้งหล�ยต่�งสลดสังเวชใจ	 รีบตั้งหน้�ตั้งต�เร่ง

ปฏิบัติกัน	สำ�หรับตัวท่�นเองท่�นเล่�ถึงเหตุก�รณ์ตอนสำ�คัญนี้ให้พระเณรฟังว่�

 “�เหมือนกับว่�จิตนี่มันสั่นริก	ๆ 	อยู่	พอได้ยินอย่�งนั้นแล้วคว�มเพียรก็หนัก		เวล�ครูบ�อ�จ�รย์ 

ยังมีชีวิตอยู่เร�ก็ได้พึ่งพ�อ�ศัยร่มเง�ท่�นแก้ข้ออรรถข้อธรรมที่สงสัย	 ก็เร่งคว�มเพียรเข้�เต็มที่	 ๆ	 พอ

ท่�นย่�งเข้�	 ๘๐	 พั้บท่�นก็เริ่มป่วยแหละ	 พอป่วยแล้วท่�นบอกไว้เลยเชียวแน่ะฟังซิ	 ซึ่งท่�นเคยป่วย 

เคยไข้ม�ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเป็นไข้ม�ล�เรียเป็นไข้อะไร	ท่�นไม่เคยพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องต�ย

	 แต่พอเป็นคร�วนี้เพียงเริ่มเป็นเท่�นั้น	ไม่ได้ม�กอะไรเลย	ท่�นบอกว่�

 �¼ÁàÃÔèÁ»èÇÂÁÒµÑé§áµèÇÒ¹«×¹¹Õé¹Ð�

	 เพร�ะเร�อยู่อำ�เภอว�ริชภูมิ	เร�ไปถึงวันค่ำ�หนึ่ง	ท่�นก็ป่วยขึ้น	๑๔	ค่ำ�	เดือน	๔	ผมจำ�ได้ขน�ด

นั้นนะ	วันค่ำ�หนึ่งเร�ก็ไปถึงท่�น

 �¼ÁàÃÔèÁ»èÇÂµÑé§áµèÇÒ¹«×¹�	ว�นซืนก็หม�ยถึงวันขึ้น	๑๔	ค่ำ�	 �¹Õè»èÇÂ¤ÃÑé§¹Õéà»ç¹¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ¹Ð  

äÁèËÒÂ ÂÒ¨Ò¡à·Ç´ÒªÑé¹¾ÃËÁäË¹ æ ¡çÁÒà¶ÍÐ�	ท่�นว่�

 �äÁèÁÕÂÒ¢¹Ò¹ã´ã¹âÅ¡¹Õé¨ÐÁÒá¡éãËéËÒÂ ä¢é¹Õé¨Ö§à»ç¹ä¢éÊØ´·éÒÂ áµèäÁèµÒÂ§èÒÂ¹Ð à»ç¹âÃ¤

·ÃÁÒ¹ à¢ÒàÃÕÂ¡ÇèÒâÃ¤¤¹á¡èÍÂèÒä»ËÒËÂÙ¡ËÒÂÒÁÒãÊè

ÁÒÃÑ¡ÉÒ  ÁÑ¹à»ç¹ä»µÒÁÊÀÒ¾¢Í§¢Ñ¹¸ì¹ÕéáËÅÐ� ท่�น

ว่�อย่�งนั้น

 ‘àÍÒÁÒÃÑ¡ÉÒ¡çàËÁ×Í¹¡ÑºãÊè»Ø๋ÂáÅéÇÃ´¹éำÒäÁé·Õè

µÒÂÂ×¹µé¹áÅéÇ¹Ñè¹áËÅÐ ¨ÐãËéÁÑ¹¼ÅÔ´Í¡ÍÍ¡ãºÍÍ¡

��¹Õè»èÇÂ¤ÃÑé§¹Õé

à»ç¹¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ¹Ð  äÁèËÒÂ...

ÂÒ¨Ò¡à·Ç´ÒªÑé¹¾ÃËÁäË¹ æ

¡çÁÒà¶ÍÐ��

๑๐๘



¼Åà»ç¹ä»äÁèä´é ÂÑ§áµèàÇÅÒ¢Í§ÁÑ¹àËÅ×ÍÍÂÙè·Õè¨ÐÅéÁÅ§¨Áá¼è¹´Ô¹à·èÒ¹Ñé¹...
 ...¹Õè¡çÍÂÙèáµèÁÑ¹ÂÑ§äÁèÅéÁà·èÒ¹Ñé¹àÍ§¨ÐãËéËÒÂ´éÇÂÂÒäÁèËÒÂ¹Ð ¹Õèà¾ÕÂ§àÃÔèÁà»ç¹à·èÒ¹Ñé¹�	 ท่�นบอก
แล้ว
 แน่ไหม	?	ท่�นอ�จ�รย์มั่น	ฟังซิผมถึงได้กร�บสุดหัวใจผม	ท่�นเปÔดออกม�อย่�งนั้นไม่มีอะไรผิด
 �ÂèÒ§à¢éÒ ø๐ äÁèàÅÂ ø๐ ¹Ò� ก็ฟังซิ
 �âÃ¤¹Õéà»ç¹ä¢éÇÒÃÐÊØ´·éÒÂ ¨ÐäÁèËÒÂ¨¹¡ÃÐ·Ñè§µÒÂ ¨ÐµÒÂ´éÇÂ»èÇÂ¤ÃÒÇ¹ÕéáËÅÐ� ท่�นว่�	�áµè 
äÁèµÒÂ§èÒÂ à»ç¹âÃ¤·ÃÁÒ¹�	ก็จริง	ตั้งแต่เดือน	๔	ถึงเดือน	๑๒	ฟังซิ	๗	-	๘	เดือนท่�นเริ่มป่วยไป 
เรื่อย	ๆ	เหมือนกับค่อยสุมเข้�ไป	ๆ	สุดท้�ยก็เป็นอย่�งว่�นั้น�”

เทิดทูนท่านอาจารย์มั่นสุดหัวใจ
	 หมู่พระเณรที่บ้�นหนองผือทร�บกันดีว่�	 ช่วงเวล�ที่ท่�น
อ�จ�รย์มั่นป่วยหนักม�ก	ๆ	นี้		ถ้�องค์ท่�นไม่นอนทั้งคืนท่�นก็ไม่ยอม
นอนทั้งคืนด้วยเช่นกัน	 และถึงแม้จะต้องได้นั่งอยู่กับที่น�นม�กเข้�	 ๆ	
จนเริ่มรู้สึกเจ็บเอวม�ก	 แต่ด้วยคว�มเค�รพรักท่�นอ�จ�รย์มั่น	 แม้จะ
เจ็บม�กเพียงไรก็ต�มก็ไม่ถือเป็นอ�รมณ์กับมันย่ิงกว่�ก�รคอยเฝ้�ดูแล
องค์ท่�นอ�จ�รย์มั่นอย่�งใจจดจ่อที่สุด
	 เมื่อองค์ท่�นงีบหลับไปบ้�ง	 ท่�นก็ถือโอก�สนั้นออกไปเปลี่ยน
อิริย�บถบ้�ง	 ด้วยก�รไปเดินจงกรมในบริเวณใกล้เคียง	 โดยไม่ลืมที่จะ
ให้พระที่ไว้ใจได้คอยดูแลองค์ท่�นอยู่เงียบ	 ๆ	 ตลอดเวล�แทน	 ท่�น
บอกพระองค์นั้นไว้ด้วยว่�
 �ËÒ¡ÁÕÍÐäÃãËéÃÕººÍ¡·Ñ¹·ÕáÅÐ¤ÍÂÊÑ§à¡µ´ÙÇèÒ 
¶éÒÍ§¤ì·èÒ¹ÁÕ·Õ·èÒÇèÒ¨Ðµ×è¹¢Öé¹ ¡çãËéÃÕººÍ¡·Ñ¹·Õàªè¹¡Ñ¹�
	 ก�รที่พระผู้เฝ้�ไข้องค์ท่�นต้องคอยบอกท่�นอยู่
เสมอ	ๆ	 เพร�ะต่�งก็สังเกตพบว่�	 เวล�องค์ท่�นตื่นขึ้น	
เมื่อลืมต�ขึ้นม�มักจะถ�มขึ้นว่�	
 �·èÒ¹ÁËÒä»äË¹ ? æ�
	 พระผู้เฝ้�ไข้ก็จะรีบว่ิงไปบอกท่�นทันทีในจุดที่
นัดหม�ยกันไว้แล้ว	ท่�นเองก็รีบม�ทันทีเช่นกัน
	 ย�มที่ท่�นอ�จ�รย์มั่นป่วยหนักเช่นนี้	 ท่�นจะ
เป็นผู้ทำ�ธุระต่�ง	ๆ	 เกี่ยวกับองค์ท่�นด้วยตัวเองทั้งหมด	
เฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รถ่�ยหนักถ่�ยเบ�ขององค์ท่�น	เหตุผล
ที่เป็นเช่นนี้	ท่�นเมตต�อธิบ�ยว่�
	 “�เร�ทำ�ต่อท่�นด้วยคว�มจงรักภักดี	 เทิดทูนขน�ดไหน	 ไม่ให้ใครเข้�ไปยุ่งเลยและท่�นก็ 
ไม่เคยตำ�หนิอะไร	เร�ทำ�กับท่�นถึงจะโง่หรือฉล�ด	เร�ขอถว�ยทุกสิ่งทุกอย่�งแล้ว	ท่�นไม่เคยตำ�หนิเร�	 
จะถ่�ยหนักถ่�ยเบ�อะไรเร�จัดก�รเองหมด	ไม่ให้ใครม�ยุ่ง	กลัวใครจะไปคิดไม่ดีในเรื่องอะไร	ๆ	ที่เป็น
อกุศลต่อท่�น	เพร�ะปุถุชนเป็นได้นี่นะ

ชั้นบนของกุฏิท่�นพระอ�จ�รย์มั่น
ณ	วัดป่�บ้�นหนองผือ

๑๐๙

กุฏิท่�นพระอ�จ�รย์มั่น	ณ	วัดป่�บ้�นหนองผือ

๘ ปรนนิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 เร�ถึงเป็นปุถุชนก็ต�ม	แต่เร�มันไม่ใช่อย่�งนั้น	 
เร�มอบหมดแล้วนี่	มันต่�งกันตรงนี้นะ	สติปัญญ�ที่เร�
นำ�ม�ใช้กับท่�น	ก็เรียกว่�	เต็มกำ�ลังของเร��
	 เวล�ถ่�ยหนักนี่สำ�คัญม�ก	 ไม่ให้ใครเห็นด้วย
นะ	 เร�ทำ�ของเร�ไม่ให้ใครมองเข้�ไปเห็นเลยนะ	 เอ�
ร่�งก�ยเอ�ตัวของเร�บังไว้หมดเลย	ทำ�คนเดียวของเร�	
แต่ก่อนไม่มีถุงพล�สติกมีแต่กระโถนกับผ้�ขี้ริ้ว	 ผ้�อะไร	
กระด�ษก็มีแบบกระด�ษห่อพัสดุ
	 เวล�ท่�นถ่�ย	เร�ก็เอ�มือรองที่ทว�รท่�นเลย	หย่อนปั๊บใส่ปุêบ	หย่อนปั๊บใส่ปุêบ	เสร็จแล้วเอ�ผ้�
คอยเช็ดตรงนั้น	ให้ท่�นถ่�ยลงกับมือเร�เลยนะ	ไม่ให้ใครเข้�ไปยุ่งเลย
	 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 เร�ทำ�คว�มสะอ�ดเอง	 ทำ�เองเสร็จแล้วเร�ก็วิ่งออกม�เพร�ะพระอยู่ข้�ง
นอกเต็มหมด	อยู่ในนั้นมีแต่เร�คนเดียว�”	

เป็นตายไม่ว่า ถ้าเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์

	 ในระยะที่ท่�นอ�จ�รย์มั่นไอด้วยโรควัณโรคซึ่งเป็นโรคติดต่อร้�ยแรง	 ห�กมีผู้ที่เข้�ไปใกล้ชิด

ติดพันด้วยแล้ว	โอก�สที่จะได้รับเชื้อยิ่งสูงม�กและอ�จถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยง่�ย

 เรื่องนี้เคยมีผู้ถ�มท่�นอยู่เหมือนกันว่�ไม่กลัวจะติดเชื้อวัณโรคนี้บ้�งหรือ	ท่�นว่�ท่�นไม่ได้สนใจ 

กับวัณโรคที่ร้�ยแรงนี้เลย	 ยิ่งกว่�นั้นยังได้อยู่คลอเคลียใกล้ชิดติดพันกับองค์ท่�นอยู่ตลอด	 แม้เวล�องค์

ท่�นไอ	ท่�นก็เอ�สำ�ลีกว้�นเสลดออกช่วยท่�น	ยิ่งในเดือนสิบเอ็ดสิบสอง	อ�ก�ศหน�วเย็นเข้�ม�	องค์

ท่�นก็จะไอหนักขึ้น	 ถ้�คืนไหนไม่ได้นอน	 ท่�นก็ไม่นอนด้วย	 เพร�ะต้องช่วยกว้�นอยู่ตลอดคืน	 ท่�นว่�

สำ�ลีที่ใช้แล้วนี้ถึงกับล้นพูนกะละมังเลยเพร�ะต้องกว้�นออกเรื่อย	ๆ	เหตุก�รณ์ในตอนนี้ท่�นก็เคยเล่�ไว้ว่�

	 “�ถ้�วันไหนท่�นไม่หลับเร�ก็ไม่ได้หลับ	 ถ้�วันไหนท่�นได้หลับบ้�งเร�ก็ออกไปเดินจงกรม	 

กล�งวันไม่ไอท่�นจะอยู่สบ�ย	ก็ให้พระที่พอไว้ใจได้องค์ใดองค์หนึ่งอยู่แอบ	ๆ	ท่�น	อยู่ข้�ง	ๆ	แต่ไม่ได้

เข้�มุ้งกับท่�น	เร�ก็ได้พักในตอนนั้น	ถ้�กล�งคืนนี้เตรียมพร้อมตลอดเวล�

	 ถ้�พูดถึงพ่อแม่ครูอ�จ�รย์มั่นเร�เทิดทูนสุดหัวใจ	 เร�มอบหมดทุกอย่�ง	 ไม่มีอะไรเหลือติดเนื้อ

ติดตัวเร�	เร�มอบหมดเลย	คว�มลำ�บ�กลำ�บนเร�ไม่สนใจ	เร�มอบหมดเลย�”

	 ที่ท่�นอ�จ�รย์มั่นคอยถ�มถึงท่�นมห�อยู่เสมอนี้	ไม่ใช่เพิ่งจะมีขึ้นในระยะนี้เท่�นั้น	ก่อนหน้�นี้

ก็มี	และแม้ในคร�วที่ท่�นออกเที่ยววิเวกหล�ยต่อหล�ยวันเข้�	องค์ท่�นก็เริ่มถ�มกับพระเณรขึ้นแล้วว่�

 �...àÍ ·èÒ¹ÁËÒä»äË¹¹Ò ? ä»ËÅÒÂÇÑ¹áÅéÇ¹Ð...�

	 ครั้นเมื่อท่�นกลับม�ถึงวัดองค์ท่�นก็ไม่พูดอะไร	 แต่พระเณรก็แอบเอ�เรื่องนี้ไปเล่�ให้ท่�นฟัง

ท่�นก็ทำ�เหมือนกับไม่รู้อะไร	 แต่พอท่�นได้ออกเที่ยวอีกหล�ยวันองค์ท่�นก็ได้ถ�มพระเณรขึ้นอีก	 เช่นว่� 

�àÍÍ ÁËÒä»ËÅÒÂÇÑ¹áÅéÇ¹Ð äÁèàËç¹¹Ð�

	 คว�มเมตต�อย่�งน่�ประทับใจที่ครูบ�อ�จ�รย์มอบให้นี้	 ก็คงด้วยเพร�ะองค์ท่�นล่วงรู้ถึงหัวใจ

ของท่�นที่ยอมมอบทุกอย่�งชนิดไม่มีอะไรเหลือ	 เพื่อเทิดทูนเค�รพบูช�คุณอย่�งสุดหัวใจต่อองค์ท่�น

นั่นเอง

��àÇÅÒ·èÒ¹¶èÒÂ

àÃÒ¡çàÍÒÁ×ÍÃÍ§·Õè·ÇÒÃ·èÒ¹àÅÂ...

ãËé·èÒ¹¶èÒÂÅ§¡ÑºÁ×ÍàÃÒàÅÂ��

๑๑๐



สลดสังเวช... ผู้มีพระคุณสูงสุดจากไป

	 ด้วยสม�ธิที่แน่นหน�	และด้วยคว�มเพียรด้�นปัญญ�อย่�งจริงจัง	ทำ�ให้ท่�นส�ม�รถถอดถอน

กิเลสออกได้เป็นลำ�ดับ	ๆ	ไป	จนก้�วเข้�ถึงคว�มละเอียดอ่อนของจิต	และเห็น	อวิชชา	ในจิตเป็นของ

อัศจรรย์	 เป็นของน่�รักน่�สงวนน่�ติดข้องน่�เฝ้�รักษ�อยู่อย่�งนั้นเป็นอัศจรรย์ทั้งวันทั้งคืน	 ระยะนี้อยู่

ในช่วง	๔	เดือนก่อนหน้�ที่ท่�นอ�จ�รย์มั่นจะมรณภ�พ

	 ท่�นมีโอก�สอยู่จำ�พรรษ�ร่วมกับท่�นอ�จ�รย์มั่นโดยลำ�ดับดังนี้	บ้�นโคก	๑	พรรษ�	บ้�นน�มน	

๑	พรรษ�	บ้�นโคก	อีก	๑	พรรษ�	และแห่งสุดท้�ยที่บ้�นหนองผือ	๕	พรรษ�	สำ�หรับวันมรณภ�พของ

ท่�นอ�จ�รย์มั่น	ตรงกับเวล�	๒	น�Ìิก�	๒๓	น�ที	ของวันที่	๑๑	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	๒๔๙๒	ณ	วัดป่�

สุทธ�ว�ส	จังหวัดสกลนคร	สิริรวมอ�ยุได้	๘๐	ปÕ	ยังคว�มสลดสังเวชแก่ท่�นอย่�งเต็มที่ด้วย	เพร�ะท่�น

ทร�บดีว่�	ถึงแม้สติปัญญ�จะเป็นอัตโนมัติหมุนตลอดทั้งวันทั้งคืน	หรือแม้จิตจะละเอียดเพียงใด	แต่ยังมี

ภ�ระก�รง�นท�งใจอยู่	ยังต้องก�รครูบ�อ�จ�รย์ที่เป็นที่ลงใจและส�ม�รถช่วยชี้แนะจุดสำ�คัญที่กำ�ลังติด

อยู่นี้ให้ผ่�นพ้นไปได้	ท่�นเล่�เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่�

	 “�วันท่�นอ�จ�รย์มั่นมรณภ�พได้เกิดคว�มสลดสังเวชอย่�งเต็มท่ีจ�กคว�มรู้สึกว่�หมดท่ีพึ่ง

ท�งใจแล้ว	เพร�ะเวล�นั้นใจก็ยังมีอะไร	ๆ 	อยู่	และเป็นคว�มรู้ที่ไม่ยอมจะเชื่ออุบ�ยของใครง่�ย	ๆ 	ด้วย

เมื่อชี้ไม่ถูกจุดสำ�คัญที่เร�กำ�ลังติด	 และพิจ�รณ�อยู่ได้อย่�งท่�นอ�จ�รย์มั่นเคยชี้	 ซึ่งเคยได้รับผลจ�ก

ท่�นม�แล้ว	ทั้งเป็นเวล�เร่งคว�มเพียรอย่�งเต็มที่ด้วย	

	 ฉะนั้นเมื่อท่�นอ�จ�รย์มั่นมรณภ�พแล้วจึงอยู่กับหมู่คณะไม่ติด	 คิดแต่จะอยู่คนเดียวเท่�นั้น 

จึงพย�ย�มห�ที่อยู่โดยลำ�พังตนเอง	 และได้ตัดสินใจว่�จะอยู่คนเดียวจนกว่�ปัญห�ของหัวใจทุกชนิดจะ

สิ้นสุดลงจ�กใจโดยสิ้นเชิง	จึงยอมรับและอยู่กับหมู่เพื่อนต่อไปต�มโอก�สอันสมควร�”
	 คว�มอ�ลัยอ�วรณ์ถึงครูบ�อ�จ�รย์อย่�งสุดหัวจิตหัวใจนี้	เป็นเพร�ะท่�นมีคว�มเค�รพรัก	และ 
เลื่อมใสท่�นอ�จ�รย์มั่นอย่�งสูงสุด	 ขณะเดียวกันก็รู้สึกหมดหวัง	 หมดที่พึ่งท�งใจระคนกันไป	 แต่แล้ว
ท่�นก็กลับได้อุบ�ยต่�ง	ๆ	ขึ้นม�ในขณะนั้นว่�
	 “�วิธีก�รสั่งสอนของท่�นเวล�มีชีวิตอยู่	 ท่�นสั่งสอนอย่�งไร	
ต้องจับเงื่อนนั้นแลม�เป็นครูสอน	และท่�นเคยย้ำ�ว่�
 �ÍÂèÒ§äÃÍÂèÒË¹Õ¨Ò¡ÃÒ¡°Ò¹¤×Í¼ÙéÃÙéÀÒÂã¹ã¨ àÁ×èÍ¨ÔµÁÕ¤ÇÒÁÃÙé 
á»Å¡ æ «Öè§¨Ðà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ ¶éÒàÃÒäÁèÊÒÁÒÃ¶¾Ô¨ÒÃ³Ò¤ÇÒÁÃÙé
»ÃÐàÀ·¹Ñé¹ä´é ãËéÂéÍ¹¨Ôµà¢éÒÊÙèÀÒÂã¹àÊÕÂ ÍÂèÒ§äÃ¡çäÁèàÊÕÂËÒÂ���
 เมื่อก�รมรณภ�พของท่�นอ�จ�รย์มั่นผ่�นไป	 ผู้คนที่อยู่
แวดล้อมเรือนร่�งองค์ท่�นอ�จ�รย์มั่นก็เริ่มเบ�บ�งลง			โอก�สเช่นนั้น	 
ท่�นจึงเข้�ไปกร�บที่เท้�และนั่งรำ�พึงรำ�พันปลงคว�มสลดใจสังเวช
น้ำ�ต�ไหลนองอยู่ปล�ยเท้�เกือบ	๒	ชั่วโมง	พร้อมทั้งพิจ�รณ�ธรรมใน
ใจของตนกับโอว�ทที่ท่�นอ�จ�รย์มั่นให้คว�มเมตต�อุตส่�ห์สั่งสอนม�
เป็นเวล�ถึง	๘	ปÕที่อ�ศัยอยู่กับท่�นว่�
	 “�ก�รอยู่เป็นเวล�น�นถึงเพียงนั้น	แม้คู่ส�มีภรรย�ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง	หรือลูก	ๆ 	ผู้เป็นที่รักของพ่อ 
แม่อยู่ด้วยกัน	ก็จะต้องมีข้อข้องใจต่อกันเป็นบ�งก�ล	แต่ท่�นอ�จ�รย์กับศิษย์ที่ม�พึ่งร่มเง�ของท่�นเป็น
เวล�น�นถึงเพียงนี้	ไม่เคยมีเรื่องใด	ๆ	เกิดขึ้น

๑๑๑ ๘ ปรนนิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 ย่ิงอยู่น�นก็ย่ิงเป็นที่เค�รพรักและเลื่อมใส
ห�ประม�ณมิได้	 ท่�นก็ได้จ�กเร�	 และหมู่เพื่อน
ผู้หวังดีทั้งหล�ยไปเสียแล้วในวันนั้น	 อนิจจา วต  
สังขารา	 เรือนร่�งของท่�นนอนสงบนิ่งอยู่ด้วยอ�ก�ร 
อันน่�เลื่อมใสและอ�ลัยย่ิงกว่�ชีวิตจิตใจซ่ึงส�ม�รถ
สละแทนได้ด้วยคว�มรักในท่�นกับเรือนร่�งของเร�
ที่นั่งสงบก�ยแต่ใจหว่ันไหวอยู่ด้วยคว�มหมดหวัง
และหมดที่พึ่งต่อท่�นผู้จะให้คว�มร่มเย็นต่อไป
	 ทั้งสองเรือนร่�งนี้รวมลงในหลักธรรม	 คือ	 
อนิจจา	อันเดียวกัน	ต่�งก็เดินไปต�มหลักธรรม	คือ	อุปปÑชชิตวา นิรุชฌันติ เกิด	แล้วต้องต�ย	จะให้
เป็นอื่นไปไม่ได้
	 ส่วนท่�นอ�จ�รย์มั่นท่�นเดินแยกท�งสมมติทั้งหล�ยไปต�มหลักธรรมบทว่�	เตสัง วูปสโม สุโข 
ท่�นต�ยในช�ติที่นอนสงบให้ศิษย์ทั้งหล�ยปลงธรรมสังเวชชั่วขณะเท่�นั้น
	 ต่อไปท่�นจะไม่ม�เป็นบ่อแห่งน้ำ�ต�ของลูกศิษย์เหมือนสมมติทั่ว	 ๆ	 ไป	 เพร�ะจิตของท่�นที่
ข�ดจ�กภพช�ติเช่นเดียวกับหินที่หักข�ดจ�กกันคนละชิ้นจะต่อให้ติดกันสนิทอีกไม่ได้ฉะนั้น�”
	 ท่�นนั่งรำ�พึงอยู่ด้วยรู้สึกหมดหวังในใจว่�
 ��»ÑญËÒ·Ñé§ËÁ´ÀÒÂã¹ã¨·Õèà¤Â»Å´à»Å×éÍ§¡Ñº·èÒ¹ ºÑ´¹ÕéàÃÒ¨Ðä»»Å´à»Å×éÍ§¡Ñºã¤Ã ? áÅÐã¤Ã 
¨ÐÁÒÃÑº»Å´à»Å×éÍ§»ÑญËÒ¢Í§àÃÒãËéÊÔé¹«Ò¡ä»ä´éàËÁ×Í¹ÍÂèÒ§·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìÁÑè¹äÁèÁÕáÅéÇ�
 �à»ç¹¡ÑºµÒÂ¡çÁÕàÃÒ¤¹à´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹ àªè¹à´ÕÂÇ¡ÑºËÁÍ·Õèà¤ÂÃÑ¡ÉÒâÃ¤àÃÒãËéËÒÂäÁèÃÙé¡Õè¤ÃÑé§ ªÕÇÔµ
àÃÒÍÂÙè¡ÑºËÁÍ¤¹à´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹ áµèËÁÍ¼ÙéãËéªÕÇÔµàÃÒÁÒ»ÃÐ¨ำÒÇÑ¹¡çä´éÊÔé¹ä»àÊÕÂáÅéÇã¹ÇÑ¹¹Õé àÃÒ¨Ö§¡ÅÒÂ
à»ç¹ÊÑµÇì»èÒà¾ÃÒÐËÁ´ÂÒÃÑ¡ÉÒâÃ¤ÀÒÂã¹��

�...»ÑญËÒ·Ñé§ËÁ´ÀÒÂã¹ã¨

·Õèà¤Â»Å´à»Å×éÍ§¡Ñº·èÒ¹

ºÑ´¹Õé... àÃÒ¨Ðä»»Å´à»Å×éÍ§¡Ñºã¤Ã ?

áÅÐã¤Ã... ¨ÐÁÒÃÑº»Å´à»Å×éÍ§

»ÑญËÒ¢Í§àÃÒãËéÊÔé¹«Ò¡ä»ä´é

àËÁ×Í¹ÍÂèÒ§·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìÁÑè¹

äÁèÁÕáÅéÇ��

ง�นประชุมเพลิงศพท่�นพระอ�จ�รย์มั่น	ณ	วัดป่�สุทธ�ว�ส	จ.สกลนคร
วันอังค�รที่	๓๑	มกร�คม	พ.ศ.	๒๔๙๓	(ขึ้น	๑๓	ค่ำ�	เดือน	๓	ปÕข�ล)

๑๑๒



๙
สตÔปัญญาอัตโนมัตÔ

หมู่เพื่อนแอบจดจ้อง

	 ย้อนม�กล่�วถึงระยะที่ท่�นอ�จ�รย์มั่นเริ่มป่วย	 หลวงต�เล่�สภ�วะจิตในระยะนั้นให้พระเณร

ฟังดังนี้

	 “�ตอนท่�นอ�จ�รย์มั่นเริ่มป่วย	จิตเร�ก็เริ่มชุลมุนวุ่นว�ยของมันไม่มีวันมีคืนเลย	ตั้งแต่นั้นม�

เรื่อย	ๆ	จิตเร�ก็ไม่ว่�งเลย	ท่�นป่วยหนักเข้�เท่�ไร	เร�ก็ยิ่งต้องเป็นตัวตั้งตัวตีเกี่ยวกับก�รดูแลรักษ�

ตลอดถึงหมู่เพื่อนที่จะไปเกี่ยวข้องกับท่�น	เร�เป็นผู้คอยให้อุบ�ยคอยแนะนำ�ตักเตือน	ไอ้เร�เองก็หมุน 

ติ้ว	ๆ	ซิ	ลงจ�กกุฏิท่�นก็เข้�ท�งจงกรม	แน่ะ	

	 พอออกจ�กท�งจงกรมม�ก็ขึ้นกุฏิท่�น	นี่หม�ยถึงอยู่หนองผือ	ออกจ�กกุฏิท่�นก็เข้�ท�งจงกรม	

ปล่อยท่�นก็ปล่อยไม่ได้		เป็นเรื่องสำ�คัญม�กที่เร�จะปล่อยไม่ได้	แม้หมู่เพื่อนจะมีม�กก็ต�ม	แต่เร�คอย

แนะคอยให้อุบ�ยคอยอะไรอยู่ตลอดเวล�นั่นแหละ
	 พอมีเวล�บ้�งนิดหน่อยก็เข้�ท�งจงกรม	เพร�ะตอนนั้นจิตมันพิลึกพิลั่นจริง	ๆ 	ที่เรียกว่�มันเป็น
ของมันเอง	 ไม่มีใครบอกใครสอนไม่มีใครแนะใครนำ�แหละห�กเป็นในตัวของมันเองถึงว�ระที่มันเป็นนี่
ถ้�เร�เรียกก็เรียกว่�	ภ�วน�มยปัญญ�อย่�งว่�
	 เมื่อก้�วถึงข้ันภ�วน�มยปัญญ�แล้วต้องหมุนตัวไป
เองเป็นอัตโนมัติ	 ไม่หยุดไม่ถอย	 มีแต่หมุนอยู่ตลอด	 หมุนกับ
กิเลสนั่นแหละไม่ใช่หมุนอะไร	 ลืมวันลืมคืนลืมปÕลืมเดือนลืม
เวล่ำ�เวล�	 ไม่ได้ส่งออกนอก	 มีแต่พันกันอยู่กับกิเลสอ�สวะ
ประเภทต่�ง	ๆ	อยู่ภ�ยในนั้น�”
	 ก่อนท่�นอ�จ�รย์มั่นจะมรณภ�พและเป็นระยะที่ท่�น
ยังอยู่ระหว่�งก�รออกวิเวก	 ท่�นอ�จ�รย์มั่นได้เคยปร�รภถ�ม
พระที่ขึ้นไปทำ�ข้อวัตรอุปัฏฐ�กว่�
 �¶éÒ¼ÁµÒÂ ¾Ç¡·èÒ¹¨Ð¾Öè§ã¤Ã ?�
	 สักครู่หนึ่งท่�นอ�จ�รย์มั่นพูดขึ้นว่�	 �àÍÍ ãËé¾Öè§·èÒ¹ÁËÒ¹Ð ÁËÒ©ÅÒ´·Ñé§ÀÒÂ¹Í¡ÀÒÂã¹ 
¹Ð��
	 ด้วยเหตุนี้เอง	 จึงมีพระเณรหมู่เพื่อนต่�งแอบจดจ้องท่�นอยู่เงียบ	 ๆ	 และตั้งใจว่�เมื่อสิ้นท่�น
อ�จ�รย์มั่นไป	ก็ยังมีคว�มหวังจะได้อ�ศัยท่�นเป็นที่พึ่งที่แนะนำ�ท�งก�รภ�วน�ต่อไปได้
	 ดังนั้น	เมื่อเสร็จง�นพิธีศพท่�นอ�จ�รย์มั่น	พระเณรหล�ยสิบรูปต่�งคอย	ติดต�มท่�นอยู่ตลอด
แม้ท่�นจะพย�ย�มหลบหลีกปลีกตัวหนีไปท�งอื่น	 ด้วยเพร�ะเป็นระยะที่ต้องก�รอยู่ลำ�พังคนเดียว	 แต่
ก็มีหมู่เพื่อนคอยสืบรอยติดต�มไปตลอดเวล�	 แทบจะทุกสถ�นที่	 	 เพร�ะเพิ่งข�ดร่มโพธิ์ร่มไทรใหญ่คือ

�...¶éÒ¼ÁµÒÂ

¾Ç¡·èÒ¹¨Ð¾Öè§ã¤Ã ?�

àÍÍ� ãËé¾Öè§·èÒ¹ÁËÒ¹Ð

ÁËÒ©ÅÒ´

·Ñé§ÀÒÂ¹Í¡ÀÒÂã¹¹Ð��

๑๑๓ ๙ สติปัญญาอัตโนมัติ



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ท่�นอ�จ�รย์มั่นไปไม่น�นนี้	 	 เดีëยวองค์นี้ต�มม�	สักเดีëยวองค์นั้นต�มม�อีกแล้ว	 เป็นอยู่อย่�งนั้นตลอด
ในระยะนั้น	ท่�นเล่�ถึงเหตุก�รณ์ระยะนี้ว่�
	 “�ถึงระยะที่จะอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้�	มันอยู่ไม่ได้จริง	ๆ	เสียเวล่ำ�เวล�ใครม�ยุ่งไม่ได้นะ	คิด
ดูซิไปบิณฑบ�ตที่ไหน		หมู่บ้�นใหญ่	ๆ	ไม่อยู่	ไปห�อยู่บ้�น	๕	-	๖	หลังค�เรือน�	บ้�นใหญ่ไม่เอ�	ถ้�ยิ่ง
บ้�นไหนไปแล้วเข�รุมม�ห�	โอëย	บ้�นนี้ไม่ได้เรื่องแน่	นั่น	เข�จะม�ยุ่งเร�จนห�เวล�ภ�วน�ไม่ได้	ไม่เอ�
	 หนีไปห�อยู่หมู่บ้�น	๓	-	๔	หลังค�เรือน	บิณฑบ�ตกับเข�พอมีชีวิตบำ�เพ็ญธรรมให้เต็มเม็ด
เต็มหน่วยเท่�นั้น	ไปบิณฑบ�ตก็ทำ�คว�มเพียรตลอด	ยุ่งกับใครเมื่อไร	ทั้งไปทั้งกลับมีแต่เรื่องคว�มเพียร
เหมือนกับเดินจงกรม	มันเป็นอยู่ในหลักธรรมช�ติของมันเองเวล�มันหมุนของมัน	เห็นชัด	ๆ	อยู่ในหัวใจ
ÇèÒ
 �ÍÂÙè¡Ñºã¤ÃäÁèä´é�
	 นี่มันก็รู้อยู่กับใจเร�เอง	ระยะหนึ่งมันบอกว่�	�ÍÂÙè¤¹à´ÕÂÇäÁèä´é µéÍ§ä´éÇÔè§ËÒ¤ÃÙËÒÍÒ¨ÒÃÂìäÁè§Ñé¹
¨Áá¹è æ�
	 มันรู้ชัดอยู่	ก็ต้องได้เข้�ห�ครูห�อ�จ�รย์	ถึงว�ระที่จะอยู่คนเดียวนี่	จะอยู่กับใครไม่ได้แล้วมันก็
รู้อีก	ใครติดต�มไม่ได้นะ	โอëย	!	ขโมยหนีจ�กพระจ�กเณรเหมือนขโมย	ขโมยใหญ่	ๆ	เลยนี่	โน่นหัวโจร
หัวโจกนั่น	ขโมยหนีกล�งคืน	กล�งวันหมู่เพื่อนจะเห็น
	 ถ้�พอไปกล�งวันได้ก็ไป	 พอไปกล�งคืนได้ก็ไปกล�งคืน	 ดึกดื่นไม่ว่�นะหนีจ�กหมู่เพื่อน	 มันไม่
สบ�ย	มันอยู่ไม่ได้ก็ง�นของเร�เป็นอยู่อย่�งนี้มีเวล�ว่�งเมื่อไร	อยู่อย่�งนี้ตลอด	แล้วจะไปอ้�ป�กพูดคุย
กับคนนั้น	อ้�ป�กพูดคุยกับคนนี้ได้ยังไง	ง�นเต็มมืออยู่นี่	นั่นถึงว�ระมันเป็นในหัวใจรู้เอง...”

นางงามจักรวาล... อวิชชา
	 วันหนึ่งช่วงเดือนส�มข้�งแรมหลังเสร็จพิธีถว�ยเพลิงท่�นอ�จ�รย์มั่นแล้ว	ท่�นก็ไปภ�วน�ที่วัด
ดอยธรรมเจดีย์	ระยะนั้นท่�นยังคงอัศจรรย์กับคว�มสว่�งไสวของจิต	ดังคำ�ปร�รภกับพระตอนหนึ่งว่�

ง�นประชุมเพลิงศพท่�นพระอ�จ�รย์มั่น	ภูริทัตโต	ณ	วัดป่�สุทธ�ว�ส	จ.สกลนคร
วันอังค�รที่	๓๑	มกร�คม	พ.ศ.	๒๔๙๓	(ขึ้น	๑๓	ค่ำ�	เดือน	๓	ปÕข�ล)

๑๑๔



	 “�จิตของเร�มันสว่�งไสว	ก็อย่�งว่�นั่นแหละ	คนเป็นบ้�อัศจรรย์ตัวเอง	ไม่มีใครอัศจรรย์เท่�
เจ้�ของอัศจรรย์บ้�ในตัวเอง	 ไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมแต่เป็นอัศจรรย์บ้�	 คว�มหลงคว�มยึดจิตอวิชช�มันจึง
อัศจรรย์ตัวเอง	เวล�เดินจงกรมอุท�นออกม�ในใจว่�
 �áËÁ...¨ÔµàÃÒ·ำÒäÁÊÇèÒ§àÍÒ¹Ñ¡Ë¹Ò¹Ð ÃèÒ§¡ÒÂàÃÒÁÍ§
´ÙÁÑ¹àËç¹¾Íà»ç¹ÃÒ§ æ à»ç¹à§Ò æ à¾ÃÒÐ¤ÇÒÁÃÙé·ÐÅØä»ËÁ´� 
	 สว่�งไปหมดเลยก็อัศจรรย์ล่ะซิ	เร�ถึงว่�อัศจรรย์บ้�...”
	 ท่�นอดอ�ห�รม�ได้เพียง	 ๓	 วันเนื่องจ�กระยะนั้นอด
น�นม�กไม่ได้แล้วเพร�ะนับแต่เริ่มปฏิบัติม�จนขณะนี้เป็นเวล�	
๙	ปÕ	ตอนนี้ก็พรรษ�ที่	๑๖	แล้วท่�นก็อดอ�ห�รแบบสมบุกสมบัน
อย่�งนี้ตลอดม�	วันนั้นท่�นจึงตั้งใจจะฉันจังหัน
	 เนื่องด้วยท่านอาจารย์กงมา๑	 อนุญ�ตให้ช�วบ้�นม�ใส่
บ�ตรที่วัดทุกวันพระ	พระเณรจึงไม่จำ�เป็นต้องออกไปบิณฑบ�ตนอกวัด
	 ดังนั้นพอได้อรุณแล้ว	เพื่อรอเวล�ฉันอ�ห�ร	ท่�นจึงออกจ�กกุฏิไปเดินจงกรมท�งด้�นตะวันตก
ของวัด	ตั้งใจว่�จะเดินอยู่จนกระทั่งได้เวล�บิณฑบ�ต	ขณะที่ท่�นเดินจงกรมไปม�อยู่นั้น	เกิดรำ�พึงขึ้นใน
ใจว่�
 �àÍ� ¨Ôµ¹Õè·ำÒäÁÍÑÈ¨ÃÃÂì¹Ñ¡Ë¹Ò¹Ð ÁÑ¹ÊÇèÒ§äÊÇàÍÒÁÒ¡��
	 พอรำ�พึงถึงเรื่องคว�มอัศจรรย์ของจิตจบลงเท่�นั้น	 อุบ�ยก็ผุดขึ้นม�ในขณะจิตหนึ่งเป็นคำ�	 ๆ	
เป็นประโยค	ๆ	อย่�งไม่ค�ดไม่ฝันว่�
 “ถéÒÁี¨ØดÁีต่อÁáË่§¼ูéÃูéอยู่ที่äË¹ ¹ั้¹áÅ¤ือตัÇภ¾”
	 ในตอนนั้นท่�นเล่�ว่�ท่�นงงเป็นไก่ต�แตกไปเลย	เพร�ะยังไม่เข้�ใจในอุบ�ยที่ผุดขึ้น	จึงได้แบก
ปัญห�นี้ไปคนเดียวในป่�ในเข�	ท�งอำ�เภอบ้�นผือ-ท่�บ่อ๒

	 ในช่วงนี้เอง	ทีแรกท่�นจำ�เป็นต้องให้ท่�นเจ้�คุณธรรมเจดีย์๓	พระอุปัชฌ�ย์	ของท่�นร่วมเดิน
ท�งไปด้วย	 แต่กระนั้นก็ต�ม	 ก�รสนทน�ธรรมระหว่�งท่�นกับท่�นเจ้�คุณก็มีไม่บ่อยนัก	 เพร�ะกลัวจะ
ข�ดก�รสืบต่อท�งคว�มเพียร	 จึงจำ�เป็นต้องได้เลี่ยงท่�นเจ้�คุณอยู่เรื่อย	 ๆ	 ส่วนท่�นเจ้�คุณเองก็คง
สังเกตเห็นได้ชัดเจนจนมีอยู่ครั้งหนึ่งท่�นเจ้�คุณจึงได้กล่�วขึ้นว่�
 �à¸ÍàÍêÂ àÃÒ¡ÅÑºä»áÅéÇà¸Í¡ç¨ÐÊºÒÂËÃÍ¡ à¸ÍÂØè§à¾ÃÒÐàÃÒ�
	 ถึงตอนนี้ท่�นเคยให้เหตุผลว่�
	 ท่�นไม่สะดวกจะอยู่ด้วยใคร	 ๆ	 ในเวล�นั้นจริง	 ๆ	 เพร�ะไม่อย�กให้เสียเวล�ข�ดคว�มเพียร
เลย	 ท่�นเจ้�คุณก็มีเรื่องจำ�เป็นต้องพูดคุยอยู่บ่อยครั้ง	 เวล�พูดคุยทำ�ให้ชะงักไปบ้�งในท�งคว�มเพียร	 
อีกประก�รหนึ่งเมื่อท่�นเจ้�คุณไปในที่ใด	 ๆ	 คณะพระเณรฆร�ว�สลูกศิษย์ลูกห�ก็มักม�กร�บม�เยี่ยม
ท่�นอยู่ไม่ข�ดส�ย	ดังนั้นเมื่อท่�นเจ้�คุณจ�กท่�นไป	คว�มต่อเนื่องท�งคว�มเพียรจึงมีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

ความจำาเป็นของครูอาจารย์
	 ท่�นกล่�วถึง	อุบาย	ที่ผุดขึ้นในภ�ยในจิตของท่�นที่ว่�	 �¶éÒÁÕ¨Ø´ÁÕµèÍÁáËè§¼ÙéÃÙéÍÂÙè·ÕèäË¹ ¹Ñé¹áÅ
¤×ÍµÑÇÀ¾�

๑	ท่�นอ�จ�รย์กงม�	จิรปุญโญ	เจ้�อ�ว�สวัดดอยธรรมเจดีย์ในขณะนั้น	
๒	อำ�เภอบ้�นผือ	จังหวัดอุดรธ�นี	และอำ�เภอท่�บ่อ	จังหวัดหนองค�ย
๓	เจ้�คุณพระธรรมเจดีย์	ท่�นบวชตั้งแต่เป็นส�มเณร	ต่อม�ได้เล่�เรียนปริยัติที่วัดเทพศิรินทร�ว�ส	กทม.	ในสมัยสมเด็จพระพุทธโฆษ�จ�รย์	พอเรียนจบ
ต�มต้องก�รแล้ว	 ท่�นก็ยอมรับกลับไปเป็นพระปกครองเขต	 และจำ�พรรษ�ที่วัดโพธิสมภรณ์	 อุดรธ�นี	 เพื่อรักษ�พระกรรมฐ�นให้อยู่บำ�เพ็ญสมณธรรมได้
โดยสะดวก	เจ้�คุณพระธรรมเจดีย์นี้	ท่�นให้คว�มเค�รพต่อท่�นอ�จ�รย์มั่นเป็นอย่�งสูง	ปÕหนึ่ง	ๆ	ในตอนที่องค์ท่�นอยู่ที่หนองผือ	สกลนคร	เจ้�คุณต้อง
เดินเท้�เปล่�ไปกร�บนมัสก�รเยี่ยมถึง	๒	ครั้ง	ท่�นเองที่เป็นผู้นิมนต์ท่�นอ�จ�รย์มั่นจ�กเชียงใหม่ม�อยู่อีส�นได้

๑๑๕ ๙ สติปัญญาอัตโนมัติ



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 ในตอนนั้นท่�นยังไม่เข้�ใจคว�มหม�ย	จึงได้แต่รู้สึกเสียด�ยเป็นอย่�งยิ่งว่�ห�กท่�นอ�จ�รย์มั่น
ยังมีชีวิตอยู่	องค์ท่�นจะส�ม�รถแก้ปัญห�นี้ให้ได้ทันที	ดังนี้
	 “�ห�กท่�นอ�จ�รย์มั่นยังทรงธ�ตุทรงขันธ์อยู่	 ท่�นจะแก้อุบ�ยนี้ได้ทันที	 และจิตอวิชช�ดวง
สว่�งไสวน่�อัศจรรย์นี้ก็จะต้องพังทล�ยข�ดสะบั้นลงไปในตอนนี้เลยทีเดียว	 แต่เพร�ะด้วยขณะนั้น
ปัญญ�ยังไม่ทันกับอุบ�ยที่ผุดขึ้น	จึงไม่ส�ม�รถพังทล�ยได้	มิหนำ�ซ้ำ�ยังติดยังยึดมันเข้�เสียอีกด้วย�”
 ด้วยเหตุนี้เองท่�นจึงพูดอย่�งถึงใจอยู่เสมอว่�	 ครูบ�อ�จ�รย์ผู้รู้จริงนั้นมีคว�มจำ�เป็นอยู่ทุก
ระยะดังนี้
	 “�ถ้�สมมุติว่�นำ�ปัญห�นี้ม�เล่�ถว�ยท่�นอ�จ�รย์มั่นตรงนี้ปั๊บ�	 ท่�นจะใส่ผ�งม�ทันที	 ทีนี้
จะเข้�ใจปุêบเดียวจุดนั้นก็พังทล�ยไปเลย	นี่มันไม่เข้�ใจปัญห�ก็บอกชัดอยู่แล้ว	นี่ซิถึงได้ว่�คว�มจำ�เป็นมี
อยู่ทุกระยะน��
	 เรื่องจิตนี่จึงสำ�คัญที่ครูที่อ�จ�รย์ผู้ให้ก�รอบรมสั่งสอน	ผู้ที่ท่�นรู้แล้วไม่ต้องพูดม�กเลย	ท่�นใส่
ปั๊บเดียวได้คว�ม	ใครจะม�สุ่มครอบทั้งหนองทั้งบึงไม่ได้	จะโยนย�ใส่กันทั้งตู้ทั้งหีบมันไม่ได้
	 เรื่องคว�มจำ�เป็นกับครูอ�จ�รย์มันจำ�เป็นอย่�งนี้ไม่ว่�ขั้นไหน	 ๆ	 คว�มก้�วหน้�ของเร�มันช้�
ผิดกัน	ปัญห�บ�งอย่�งแก้กันอยู่	๒	วัน	๓	วันแก้กันยังไม่ตก...	ไม่ตกมันก็ไม่ถอย	จะต้องแก้ให้ตกจนได้	 
นี่ซิมันจะต�ย	เพร�ะคำ�ว่�แพ้นั้นมีไม่ได้	ถ้�จะแพ้ให้ต�ยเสียดีกว่�	นอกจ�กต้องทะลุโดยถ่�ยเดียว	ถ้�ไม่
ทะลุก็ต้องเจ�ะกันอยู่อย่�งนั้น	หมุนติ้ว	ๆ	อยู่นั้น�”

พบปราชญ์ กลางป่าเขา
	 ร�วปÕ	พ.ศ.	๒๔๙๓	ท่�นได้ไปพักอยู่กับท่�นอ�จ�รย์หล้�

๑	
ในเข�ลึกร�วครึ่งเดือน	ที่พักเป็นป่�เข�	 

อ�ศัยอยู่กับช�วไร่	บิณฑบ�ตพอเป็นไปวันหนึ่ง	ๆ	เดินจ�กที่พักออกม�หมู่บ้�น	กว่�จะพ้นจ�กป่�ก็เป็น
เวล�	๓	ชั่วโมง	๒๐	น�ที	ถึงหมู่บ้�นก็ร่วม	๔	ชั่วโมง
	 ท่�นได้มีโอก�สศึกษ�เรียนถ�มธรรมกับท่�นอ�จ�รย์หล้�	 รู้สึกว่�ซ�บซึ้งจับใจท่�นม�ก	 ดัง
ปร�กฏอยู่ในตอนหนึ่งของหนังสือ	“ปฏิปท�พระธุดงคกรรมฐ�น”	ว่�
 “...ท่�นอ�จ�รย์หล้�อธิบ�ยปัจจย�ก�รคืออวิชช�ได้ดี	 ละเอียดลออม�ก	 ย�กจะมีผู้อธิบ�ยได้
อย่�งท่�น	 เพร�ะปัจจย�ก�รเป็นธรรมละเอียดสุขุมม�ก	 ต้องเป็นผู้ผ่�นก�รปฏิบัติภ�คจิตตภ�วน�ม�
อย่�งช่ำ�ชอง	 จึงจะส�ม�รถอธิบ�ยได้โดยละเอียดถูกต้อง	 เนื่องจ�กปัจจย�ก�รหรืออวิชช�เป็นกิเลส
ประเภทละเอียดม�ก	ต้องเป็นวิสัยของปัญญ�วิปัสสน�ขั้นละเอียดเท่�	ๆ	กัน	จึงจะส�ม�รถค้นพบ	และ
ถอดถอนตัวปัจจย�ก�รคืออวิชช�จริงได้	และอธิบ�ยได้อย่�งถูกต้อง...”
	 ท่�นอ�จ�รย์หล้�เป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของท่�นพระอ�จ�รย์มั่น	ภูมิลำ�เน�เดิมอยู่เวียงจันทน์	ท่�นไม่รู้
หนังสือเนื่องจ�กไม่เคยเรียนม�ก่อน	นับแต่อุปสมบทแล้วท่�นอยู่ที่ฝั่งไทยตลอดม�จนวันมรณภ�พเพร�ะ
ท�งฝั่งไทยมีหมู่คณะและครูอ�จ�รย์ท�งฝ่�ยปฏิบัติม�ก
	 ท่�นอ�จ�รย์หล้�เริ่มฉันหนเดียวและเที่ยวกรรมฐ�นอยู่ต�มป่�ต�มเข�กับท่�นพระอ�จ�รย์มั่น
และท่�นพระอ�จ�รย์เส�ร์ม�แต่เริ่มอุปสมบท	ไม่เคยลดละข้อวัตรปฏิบัติและคว�มเพียรท�งใจตลอดม�
	 ท่�นกล่�วถึงก�รบำ�เพ็ญสมณธรรมของท่�นอ�จ�รย์หล้�ไว้เช่นกันว่�
 “...ท่�นอ�จ�รย์หล้�มีนิสัยเด็ดเดี่ยวอ�จห�ญ	ชอบอยู่และไปคนเดียว	ท่�นมีนิสัยชอบรู้สิ่งแปลก	ๆ	 
ได้ดี	คือพวกก�ยทิพย์	มีเทวด�	เป็นต้น	พวกนี้เค�รพรักท่�นม�ก	ท่�นว่�ท่�นพักอยู่ที่ไหนมักมีพวกนี้ไป
อ�รักข�อยู่เสมอ

๑๑๖

๑	หลวงปู่หล้�	ขันติโก	วัดป่�น�เก็น	อ.น้ำ�โสม	จ.อุดรธ�นี



	 ท่�นมีนิสัยมักน้อยสันโดษม�กตลอดม�	 และไม่ชอบออกสังคมคือหมู่ม�ก	 ชอบอยู่แต่ป่�แต่เข�

กับพวกช�วป่�ช�วเข�เป็นปกติตลอดม�	 ท่�นมีคุณธรรมสูงน่�เค�รพบูช�ม�ก	 คุณธรรมท�งสติปัญญ�

รู้สึกว่�	ท่�นคล่องแคล่วม�ก...

	 ...เวล�ท่�นจะจ�กขันธ์ไป	 ก็ทร�บว่�ไม่ให้ใครวุ่นว�ยกับท่�นม�ก	 เป็นกังวลไม่สบ�ย	 ขอต�ย

อย่�งเงียบแบบกรรมฐ�นต�ย	จึงเป็นคว�มต�ยที่เต็มภูมิของพระปฏิบัติ	ไม่เกลื่อนกล่นวุ่นว�ย...”

ป่วยหนัก� รักษาด้วยธรรมโอสถ

	 คร�วหนึ่งท่�นออกวิเวกโดยเดินธุดงค์ไปท�งบ้�น 

กะโหมโพนทอง		ซึ่งอยู่ระหว่�งอำ�เภอบ้�นผือ	กับอำ�เภอท่�บ่อ

ต่อเขตต่อแดนกัน	มีแม่น้ำ�ทอนเป็นเขตแดน	ช�วบ้�นหมู่บ้�น

กะโหมโพนทองจำ�นวนม�กต่�งพ�กันล้มป่วยด้วย	 โÃ¤à¨็บขัด

ใ¹ËัÇอ¡ ด�ด�ษกันไปหมด	เหมือนโรคอหิว�ห์หรือฝÕด�ษ	ถึง

ขน�ดที่ว่�วันหนึ่ง	ๆ	เป็นกันต�ยกันวันละ	๓	-	๔	คนบ้�ง	๕	

คนบ้�ง	บ�งวันก็มีถึง	๗	-	๘	คนบ้�ง

	 ท่�นพักอยู่ในป่�	 เข�ก็ไปนิมนต์ท่�นม�สวด กุสลา  

มาติกา	 ให้คนต�ย	 เพร�ะแถวนั้นไม่มีพระ	วันทั้งวันเดีëยวมีคน

นั้นต�ยแบกเข้�ม�แล้ว	สักพักเดีëยวแบกเข้�ม�ใหม่อีกแล้ว	ท่�น

เลยจะไม่ได้หนีห่�งจ�กป่�ช้�เลย	 จนสุดท้�ยโรคนี้ก็ม�เป็นขึ้น

กับตัวท่�นเอง

	 อ�ก�รของโรคเจ็บเหมือนกับเหล็กแหลมหล�วทิ่มแทง

ประส�นกันเข้�ไปในหัวอกในหัวใจ		จะห�ยใจแรงก็ไม่ได้	ยิ่งถ้�

ห�กว่�จ�มด้วยแล้วแทบจะสลบไปในตอนนั้นเลยทีเดียว	 	 เมื่อ

อ�ก�รเกิดขึ้นเช่นนี้ทำ�ให้ท่�นทร�บได้ทันทีว่�	 ถ้�ขืนเป็นเช่นนี้

แล้วไม่น�นก็คงต้องต�ยอย่�งแน่แท้	 เพร�ะแม้แต่ก�รห�ยใจ

ก็จะไม่ได้	 มันคับเข้�แน่นเข้�เรื่อย	 ๆ	 ห�ยใจแรงแทบไม่ได้เลย	 

เมื่ออ�ก�รเช่นนี้ปร�กฏข้ึนท่�นจึงบอกช�วบ้�นว่�เป็นโรคแบบ

เดียวกันนี้แล้ว	ต้องขอหลบตัว

	 จ�กนั้นท่�นก็เก็บตัวพักอยู่ที่ป่�ไผ่ตีนภู	แล้วจึงพิจ�รณ�

ÇèÒ

	 “�คร�วนี้เร�จะไปต�ยเสียแล้วเหรอ	 ในเวล�นี้เร�ยังไม่อย�กไป	 เพร�ะในหัวใจถึงจะละเอียด 

ขน�ดไหนก็ต�ม	แต่ก็รู้อยู่ว่�	จิตนี้ยังไม่ได้เป็นอิสระ	ยังมีอะไรอยู่ในจิต	ห�กว่�ต�ยไปในตอนนี้ก็แน่ใจใน  

ภูมิของจิตภูมิของธรรม ว่�จะต้องไปเกิดในที่นั้น	ๆ	ยังไงก็ต้องค้�งอยู่	ยังไม่ถึงที่เหล่�นี้ทำ�ให้วิตกวิจ�รณ์ว่�

 �ÂÑ§äÁèÍÂÒ¡µÒÂ�

	 เพร�ะจิตยังจะค้�งอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่ง	 ในคว�มรู้สึกยังมีอ�ลัยอ�วรณ์อยู่แต่ไม่ใช่กับชีวิต	 เป็น

คว�มอ�ลัยอ�วรณ์อยู่กับมรรคผลนิพพ�นที่ตนต้องก�รจะได้�”
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๑๑๗ ๙ สติปัญญาอัตโนมัติ



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 แต่ด้วยเหตุที่โรคมันบีบบังคับตลอดเวล�	ทำ�ให้ท่�นต้องหมุนกลับม�พิจ�รณ�ย้อนหลังว่�

	 “�ไม่อย�กต�ยก็ต้องได้ต�ยเมื่อถึงก�ลมันแล้วห้�มไม่ได้	 สิ่งเหล่�นี้เป็นคติธรรมด�ยุ่งไปทำ�ไม	

เรื่องทุกขเวทน�นี้ก็เคยผ่�น	เคยรบม�ด้วยก�รนั่งห�มรุ่งห�มค่ำ�	นั่งตลอดรุ่ง

	 แม้ทุกขเวทน�ม�กแสนส�หัสก็เคยได้ต่อสู้จนได้คว�มอัศจรรย์ม�แล้ว	 โรคนี้ก็เป็นทุกขเวทน�

หน้�เดียวกันอริยสัจอันเดียวกัน	จึงถอยไปไม่ได้�”

	 มีช�วบ้�นยกทั้งบ้�นพ�กันไปเยี่ยมท่�นเป็นร้อย	 ๆ	 ท่�นก็ให้เข�กลับหมด	 ไม่ให้ใครม�ยุ่งเลย	 

จะเหลืออยู่ก็แต่ผู้เ²่�คนหนึ่งเท่�นั้น	 แกแอบซุ่มดูท่�นอยู่ตลอดทั้งคืนด้วยคว�มเป็นห่วงที่กอไผ่ในป่� 

ใกล้	ๆ	กันนั้น	โดยไม่ให้ท่�นรู้ตัว	ท่�นตั้งใจจะขึ้นเวทีต่อกรกันกับทุกขเวทน�ของโรคนี้ในคืนนี้	ชนิดจะ

ให้ถึงเหตุถึงผลถึงพริกถึงขิงถึงเป็นถึงต�ยเลยทีเดียว	 จ�กนั้นก็เข้�ที่นั่งภ�วน�	 โหมกำ�ลังสติปัญญ�หมุน

เข้�พิจ�รณ�ทุกขเวทน�ในจุดตรงกล�งอกที่กำ�ลังเจ็บเสียดแทงอยู่นี้	ท่�นเล่�ไว้ดังนี้

	 “�พิจ�รณ�ทุกขเวทน�ในหัวอกนี้ว่�เป็นยังไง	 เกิดขึ้นจ�กอะไร	 เสียดแทงอะไร	 เวทน�เป็น

หอกเป็นหล�วเมื่อไรกัน	มันก็เป็นทุกข์ธรรมด�นี้เอง	ทุกข์นี้ก็เป็นสภ�พอันหนึ่ง	เป็นของจริง�	ค้นกันไป

ม�ไม่ถอย	เป็นต�ยไม่สนใจ	สนใจแต่จะให้รู้คว�มจริงในวันนี้เท่�นั้น

	 พิจ�รณ�ดังนี้จนกระทั่งถึง	 ๖	 ทุ่มกว่�	 พอเต็มที่เห็นประจักษ์	 เวล�ถอนนี้ถอนอย่�งประจักษ์

เช่นเดียวกับทุกขเวทน�จ�กก�รนั่งตลอดรุ่ง	 จิตรอบด้วยปัญญ�ทุกขเวทน�ถอนแบบเดียวกัน	 ถอนออก

จนโล่งหมดเลย	ห�ยเงียบไม่มีอะไรเหลือ	ว่�งไปหมดเลย	เหมือนกับร่�งก�ยไม่มี	พักอยู่จนกระทั่งจิตมัน

พอตัวแล้วก็ยิบแย็บ	 ๆ	 ถอยออกม�	 ๆ	 จิตก็ยังว่�ง	 ร่�งก�ยแม้จะมีอยู่แต่ไม่มีเจ็บมีปวดมีเสียดแทงใน

หัวอกอย่�งที่เป็นอยู่	จึงแน่ใจว่�ไม่ต�ยแล้วทีนี้โรคนี้ห�ย	แก้กันด้วยอริยสัจ

 พอหลังจ�กนั้นแล้วก็ลงเดินจงกรมเข�เรียกตะเกียงอะไร	แก้วครอบเล็ก	ๆ	...	ภ�คอีส�นเข�เรียก 

ตะเกียงโปêะ...	จุดไว้ข้�งนอกมุ้งโน้น...	ตั้งแต่ต่อสู้กันอยู่โน้นนะ	จุดไว้แล้วก็เข้�ที่ละ	มองเห็นไฟอยู่นอกมุ้ง

โน้น	ไม่ได้เอ�เข้�ม�ในมุ้ง	จ�กนั้นก็ลงเดินจงกรม	โอëย	เดินก็ตัวปลิวไปเลย	ห�ยเงียบไม่มีอะไรเหลือ�”

	 ท่�นเดินจงกรมจนตลอดรุ่ง		คืนนั้นท่�นจึงไม่ได้นอนเลย	เมื่อแสงอ�ทิตย์สว่�งพอรำ�ไร	ผู้เ²่�

ที่แอบอยู่ข้�งกอไผ่ก็ปุบปับออกม�ด้วยคว�มดีใจ	ท่�นเห็นผู้เ²่�จึงทักว่�

 �àÍéÒ âÂÁÁÒ·ำÒäÁÅèÐ ?�

 �âË ¼Á¹Í¹ÍÂÙè¹Õé ¢éÒ§¡Íä¼è¹Õè� á¡ÇèÒ

 �àÍéÒ ¹Í¹·ำÒäÁ ? ¡çºÍ¡ãËéä»µÑé§áµèàÁ×èÍ¤×¹¹Õé�

 �âÍêÂ ¼ÁäÁèä» ¼Á¡ÅÑÇ·èÒ¹¨ÐµÒÂ¼Á¤ÍÂáÍºÍÂÙè¹Õé ¼Á

¡çäÁèä´é¹Í¹àËÁ×Í¹¡Ñ¹·Ñé§¤×¹ ä¿¢Í§·èÒ¹ÊÇèÒ§µÅÍ´ÃØè§ àËç¹·èÒ¹

ÁÒà´Ô¹¨§¡ÃÁ ¼Á¡ç´Õã¨ºéÒ§�

	 ก�รพิจ�รณ�ทุกขเวทน�จ�กก�รป่วยคร�วนี้	 ท่�นเคย

ยกเอ�ม�เป็นตัวอย่�งสอนพระให้รู้หลักว่�

	 “�เวล�พิจ�รณ�แล้วแก้ถอนกันมันก็ถอนให้เห็นชัด	ๆ	นี่นะ...	มันแก้กันได้ด้วยอริยสัจ	ปัญญ�

พิจ�รณ�กองทุกข์แยกแยะกันกับร่�งก�ยของเร�ออกให้เห็นอย่�งชัดเจน	 ดังที่เร�เคยปฏิบัติม�ในสมัยที่

นั่งห�มรุ่งห�มค่ำ�	ไม่ได้ผิดกันเลย

๑๑๘



	 แต่เรื่องสติปัญญ�ต้องขึ้นสด	 ๆ	 ร้อน	 ๆ	 เร�จะไปเอ�

เรื่องเก่�เรื่องที่เคยเป็นม�	 ม�ปฏิบัติไม่ได้...	 เรื่องแก้กิเลส	 แก้

อะไรทุกสิ่งทุกอย่�ง	 แก้ทุกขเวทน�นี้	 มันต้องสด	 ๆ	 ร้อน	 ๆ...	

อย่�ให้เกิดขึ้นม�ด้วยก�รค�ดก�รหม�ย...	มันถึงแก้สด	ๆ	ร้อน	ๆ	

จริง	ๆ	�”

ผีปอบสาว

	 ปÕ	พ.ศ.	๒๔๙๓	เดือนเมษ�ยน	เป็นช่วงที่ท่�นพักที่วัดป่�สุทธ�ว�ส	จังหวัดสกลนคร	ที่นั่นท่�น

ได้พบกับคุณหมอเจริญ๑	ซึ่งกำ�ลังเตรียมตัวจะบวชต�มประเพณี

	 วันหนึ่งมีหญิงส�วผู้หนึ่งเข้�ม�สนทน�กับหมอเจริญ	 หลังจ�กพูดคุยกันอยู่ครู่ใหญ่	 เรื่องร�วที่

สนทน�กันทำ�ให้หญิงส�วผู้นั้นถึงกับยอมเปÔดเผยคว�มในใจว่�แกเป็นปอบ	 ตัวท่�นเองก็อยู่ในเหตุก�รณ์

ตอนนั้นด้วย	ดังนี้

 “�อย่�งเข�ว่�เป็นปอบเป็นผีก็เหมือนกัน	คนนั้นเป็นปอบคนนี้เป็นปอบ	มันมีผีม�สิงอยู่ในคน 

เข�เรียกปอบ	เอ๊	ชื่อว่�อะไรน�หญิงคนนี้	หมอเจริญซักเอ�เสียจนต�แห้ง	นั่งดูหญิงคนนั้น	หมอเจริญ 

น่ะเป็นนักเรียนแพทย์ปัจจุบัน	อย�กรู้ชัด	ๆ	เป็นยังไงแน่	แกก็เล่�ให้ฟังจริง	ๆ	โห	แกเล่�อย่�งอ�จห�ญ

นี่	นั่งเหมือนกับอ้�ป�กด้วย	ลืมต�ไม่หลับด้วย	อ้�ป�กด้วย	คือ	แกพูดมันน่�ฟัง

 ถ้�วันไหนมันหิวมันดิ้นอยู่ในนี่	เจ้�ของจะรู้สึกรำ�ค�ญ	ว่�งั้น	ปอบส่วนม�กมันจะออกท�งต�	แพล็บ	ๆ	 

ท�งต�	แล้วก็ไป	 แล้วท�งเจ้�ของนี้ก็คอยร้อนใจละซิกลัวว่�มันจะไปกินใครเข้�	 ถูกหมอเข�เก่งเข�ไล ่

ติดต�มผีม�	ก็ม�ห�เร�ได้	ถ้�คนไล่ผีไม่เก่ง	คนไล่ผีไม่รู้	มันก็กินคน	พอมันกินอิ่มแล้ว	ก็กลับม�ห�คน	 

กลับม�ห�เจ้�ของนั่นแหละ	ม�เข้�เจ้�ของ	เข้�ท�งหูบ้�งเข้�ท�งต�บ้�งแว้บเดียว	ทีนี้ก็จะรู้สึกง่วงนอน

ทั้งวัน	ถ้�มันได้ไปกินอิ่ม	ๆ 	ม�แล้วจะง่วงนอนทั้งวันเลย	แต่ถ้�มันหิวแล้วเจ้�ของก็จะรู้สึกกระวนกระว�ย

คือ	มันกวนอยู่ภ�ยใน	ครั้นถ้�ออกไปกินเข�	ก็ถูกเข�ไล่ละซิว่�

 �ÍÕ¹Õéà»ç¹»Íº ÍÕ¹Ñé¹à»ç¹»Íº�

 เข�ไล่ต�มม�ก็ม�โดนเอ�เร�เข้�	เหตุที่จะเป็นปอบก็เพร�ะแกไปสักว่�น	เข�เรียกว่�นกระจ�ย  

สักอยู่บนหัวนี่�	ให้เข�สักว่�นให้ที่กระหม่อม	แล้วอยู่ยงคงกระพันด้วยนะ	เมื่อสักว่�นแล้ว	แทงก็ไม่เข้�

ฟันไม่เข้�ปืนยิงไม่ออก�	นั่นละเหตุที่จะม�เป็นปอบก็เพร�ะว่�นอันนี้	คือ	รักษ�ไม่ได้

	 แกว่�มีวิช�ที่ขัดกันกับสิ่งนี้	 เช่น	 กินของดิบอย่�งนี้นะ	 ถ้�ห�กกินเนื้อดิบปล�ดิบอย่�งนี้เข้�ไป

มันจะขัดกับวิช�นี้	 ถ้�ขัดแล้วก็ทำ�ให้เป็นปอบได้	 ถ้�ไม่ขัดก็ไม่เป็นอะไร	 สิ่งที่ทำ�ให้ขัดกันก็เช่น	 ไม่ให้กิน

เนื้อหรือไม่ให้กินปล�ดิบ	 หรืออย่�งล�บเลือด	 หรือเครือกล้วยก็ห้�มไม่ให้ไปลอด	 นี้ก็ไปลอดไม่ได้มันผิด	

นี่ละที่แกเล่�ให้ฟัง

	 เร�ก็ฟังดูเหมือนกัน	 เอ๊	 พิลึก	 ที่วัดป่�สุทธ�ว�สนี่ละ	 เร�กำ�ลังจะไปวัดดอยธรรมเจดีย์กับ 

หมอเจริญ	หมอเจริญกำ�ลังจะบวช	ให้ท่�นเจ้�คุณธรรมเจดีย์ไปบวช...	แกบวชให้แม่	แม่ขอก็เลยบวชให้	 

ก็พอดีผู้หญิงคนนั้นแกม�คอยรถอยู่ที่หน้�วัด	แต่ก่อนรถไม่ค่อยมีแหละ	ม�ที่กุฏิ	พวกนี้ก็นั่งอยู่นั้น	แกม�

ก็เลยพูดกันไปพูดกันม�	จึงได้รู้เรื่องรู้ร�วว่�แกเป็นปอบ

๑	คุณหมอเจริญ	วั²นสุช�ติ	ต่อม�เป็นผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลศรีธัญญ�	ปัจจุบันเกษียณอ�ยุร�ชก�ร

��àËµØ·Õè¨Ðà»ç¹»Íº

¡çà¾ÃÒÐá¡ä»ÊÑ¡ÇèÒ¹

à¢ÒàÃÕÂ¡ÇèÒ¹¡ÃÐ¨ÒÂ

ÊÑ¡ÍÂÙèº¹ËÑÇ¹Õè��

๑๑๙ ๙ สติปัญญาอัตโนมัติ



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 �·Ø¡ÇÑ¹¹ÕéÂÑ§à»ç¹ÍÂÙèàËÃÍ ?�

	 เป็นอยู่แกว่�งั้นนะ

 �·Ø¡ÇÑ¹¹Õé¡çÂÑ§à»ç¹ÍÂÙèÂÑ§á¡éäÁèµ¡ à¾ÃÒÐÇèÒ¹à¢ÒÊÑ¡äÇé¡ÃÐËÁèÍÁ¹Õé áÅéÇä»·ำÒ¼Ô´àÅÂ¡ÅÒÂà»ç¹

»Íºä»��

	 �ถ้�หมอเข�เก่ง	ๆ	มันไปกินใครอย่�งนี้เข�ไปขับผี	พอจับมัดได้แล้ว	เอ�เชือกนะมัดเข�เรียก

เชือกระกำ�	เป็นเชือกวิช�	เมื่อเข�มัดผูกนี้ไว้แล้วมันก็ออกไม่ได้	จ�กนั้นเข�ก็ซักถ�มซิ

 �à»ç¹ã¤Ã ? ÁÒ¨Ò¡äË¹ ?�

	 เป็นนั้นชื่อว่�อย่�งนั้น	ๆ	�áÅéÇã¤Ãà»ç¹à¨éÒ¢Í§ ?�	มันก็ชี้บอกเจ้�ของ

 �ÂÒÂ¹ÕéáËÅÐ�	คนยังส�ว	ๆ	อยู่นะไม่ใช่ย�ยอะไรแหละ	หมอเจริญนี้เชื่อเลย�

	 โอ้โห	 !	 วิช�มันแปลกนะ	 เอ�ไปคิดแหละพวกหมอแผนปัจจุบันนี่นะ	 สิ่งเหล่�นี้เข�ไม่เชื่อว่�มี

ทีนี้หมอเจริญนี่แหละเชื่อ	 ไปเห็นแล้วไม่เชื่อได้ยังไง	 เพร�ะเข�พูดเป็นตุเป็นตะ	 พูดเป็นหลักคว�มจริง	 

หลักฐ�นพย�นก็สักอยู่บนกระหม่อมเข�	ก็บอกว่�สักอยู่ตรงนี้	นี่ละตัวมันพ�เป็นเหตุ	ก็มีหลักฐ�นพย�น

อยู่ทุกสิ่งทุกอย่�งแล้วจะไม่เชื่อได้ยังไง	มันกินคนเข�ก็บอกว่�มันไปกินคน�”	

๑๒๐



๔
ผÅสÓàรç¨สÙ§สØ´

áËè§¾รÐ¾Ø·¸Èาส¹า (»¯ิàว¸)



l น้Óซับ	น้Óซึม	ด้วยสติปั		ญญ�

l เสียงบรรลือโลกธ�ตุ	ช�ติสิ้นแล้ว

l ก�รเวียนว่�ยต�ยเกิด...	มีจริง

l สลดสังเวช...	อดีตช�ติ	เคยเป็นม�

l ปฏิบัติต�มมรรคมีองค์	๘

   ทÓให้พ้นจ�กทุกข์ได้จริง

l ไตรโลกธ�ตุ...	ชัดเจนประจักษ์ใจ

l  ยืนยัน...	เทวด�	อินทร์	พรหม	เปรตผี	

สัตว์นรก...	มีจริง

l จิตวิ		ญญ�ณ...มีจริง

l กิเลสหลอกว่�	“ต�ยแล้วสู	ญ”

l กร�บพระพุทธเจ้�อย่�งร�บ

l แม้มืดเพียงใด	พ�กเพียรฝÖกไป	ก็สว่�งได้

l คนเร�นี้...	ดีได้ด้วยก�รฝÖก

l พระครั้งพุทธก�ล	บวชเพื่อนิพพ�นจริง	ๆ

l  พระไตรปÔฎกใน	:	พระไตรปÔฎกนอก	 

ผู้รู้จริง	:	ผู้รู้จÓ

l “ธรรม”	รู้เห็นได้ด้วย	“ก�รปฏิบัติจริง”

l  ผู้ปฏิบัติจริงไม่ถกเถียงใคร...

เพร�ะมองดูก็รู้หมด

l  ส�ยท�งน้Ó...	ไหลเข้�สู่มห�สมุทร	:	

ส�ยท�งก�รปฏิบัติ...	ไหลเข้�สู่ 

มห�วิมุตติมห�นิพพ�น

l  ระลึกพระคุณ...	ท่�นอ�จ�รย์มั่น 

ไม่สร่�งซ�

l ลูกหล�น...	พ่อแม่ครูอ�จ�รย์มั่น

l  มห�นิก�ย	ธรรมยุต 

คือ	“ศ�กยบุตร”	อันเดียวกัน

l “ชื่อ”	นั้น	ไม่สÓคั	ญเท่�กับ	“ธรรมวินัย”

๑๐ คืน... แห่งความสÓเร็จ หน้�	๑๒๓

๑๑ สมบูรณ์ด้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ หน้�	๑๓๕

๑๒ ปฏิปทาสายท่านอาจารย์มั่น หน้�	๑๓๙

๔ ผÅสÓàรç¨สÙ§สØ´áËè§¾รÐ¾Ø·¸Èาส¹า (»¯ิàว¸)



๑๐
คืนáห่§ความสำาàร็จ 

น้ำา«ับ น้ำา«ึม ด้วยสติปÑญญา

	 ในระยะนั้นหลวงต�กล่�วถึงคว�มเพียรในก�รบำ�เพ็ญจิตตภ�วน�ของท่�นว่�	 เป็นไปเองโดยไม่

ต้องได้บังคับ	 ทั้งนี้เป็นผลม�จ�ก	 ภาวนามยปÑญญา	 อันเป็นสติปัญญ�ที่หมุนตัวเองโดยอัตโนมัติ	 โดย

ไม่ต้องมีก�รบังคับบัญช�ในเรื่องคว�มพ�กคว�มเพียรเลย	 กลับต้องได้รั้งเอ�ไว้	 มิเช่นนั้นแล้วสติปัญญ�

นี้จะทำ�ง�นจนเลยเถิดด้วยเพร�ะเห็นโทษแห่งวัฏจักรอย่�งถึงใจ	 นั่นเอง	 ใจ จึงมีกำ�ลังม�กที่จะถอนตัว

ออกจ�กทุกข์อย่�งเต็มเหนี่ยว	โดยไม่มีคำ�ว่�เป็นว่�ต�ยเลย	ท่�นกล่�วว่�

	 “�นี่สติปัญญ�ขั้นนี้ก้�วแล้ว	ทีนี้เบิกกว้�ง	ๆ	ออกเรื่อย	ๆ	เรื่องกิเลสตัณห�วัฏจักรวัฏวนหมุน

ภ�ยในดวงใจนี้	เหมือนกับว่�มันหดย่นเข้�ม�	ๆ	ท�งเบิกกว้�งที่จะหลุดพ้นจ�กทุกข์เบิกกว้�งออก	ๆ	สติ

ปัญญ�หมุนตัวเป็นธรรมจักร	นี่เรียกว่�	ธรรมทำ�ง�น	ธรรมมีกำ�ลัง	ย่อมหมุนตัวกลับเหมือนกันกับกิเลสที่

มันมีกำ�ลังหมุนหัวใจของสัตว์เป็นวัฏจักรไปต�ม	ๆ	กันหมด	ไม่ว่�กิริย�ใดของกิเลสที่มันแสดงตัวออกม�	

มันทำ�ง�นเพื่อวัฏจักรของมันทั้งนั้น	ๆ
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๑๒๓ ๑๐ คืนแห่งความสำาเร็จ

สภ�พวัดดอยธรรมเจดีย์	(ถ่�ยเมื่อ	๑๒	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	๒๕๑๕)

ในระยะนั้น (พ.ศ. ๒๔๙๓) ท่านอาจารย์กงมาเป็นเจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์

ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๒) ท่านอาจารย์แบน ธนากโร เป็นเจ้าอาวาส

วัดดอยธรรมเจดีย์อยู่ในเขตอำาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 ทีนี้เมื่อสติปัญญ�อันเป็นฝ่�ยธรรมมีกำ�ลังแล้วหมุนกลับ	ทีนี้หมุนกลับโดยอัตโนมัติ	เหมือนกิเลส

มันหมุนอยู่ในหัวใจสัตว์โลกเป็นอัตโนมัติของตัวเอง	นั้นแล	พอถึงขั้นสติปัญญ�ขั้นนี้แล้ว	เป็นหมุนกลับ	ๆ  

ตลอดเวล�	 ไม่ว่�ยืนว่�เดินว่�นั่งว่�นอน	 เว้นแต่หลับอย่�งเดียวเท่�นั้น	 นอกจ�กนั้นสติปัญญ�ขั้นนี้จะ

ฆ่�กิเลสตลอดเวล�โดยอัตโนมัติ	 หมุนติ้ว	 ๆ	 กิเลสขั้นหย�บหมุนหนัก	 เรียกว่�	 ปัญญ�ขั้นผ�ดโผนโจน

ทะย�น	เหมือนว่�ฟ้�ดินถล่ม	ปัญญ�ขั้นหย�บกับกิเลสขั้นหย�บ	ๆ	ฟัดกัน

	 พอจ�กนั้นแล้วสติปัญญ�ก็ค่อยเบ�ไป	ๆ 	เพร�ะกิเลสเบ�ลง	ๆ 	สติปัญญ�ก็ค่อยเบ�ไปต�ม	ๆ 	กัน	 

หมุนไปต�ม	ๆ	กันเป็นน้ำ�ซับน้ำ�ซึม	ๆ	กิเลสซึมซ�บไปไหนสติปัญญ�ขั้นอัตโนมัติก้�วเข้�สู่มห�สติ 

มห�ปัญญ�แล้ว	ซึมซ�บไปต�ม	ๆ	กันเลยเหมือนไฟได้เชื้อ	เอ้�	ละเอียดขน�ดไหนสติปัญญ�นี้ก็ละเอียด

ต�มกันไป	ๆ	โดยอัตโนมัติ�”

เสียงบรรลือโลกธาตุ ชาติสิ้นแล้ว

	 ออกจ�กวัดป่�สุทธ�ว�สในตัวเมืองสกลนครแล้ว	ท่�นก็ย้อนกลับสู่	วัดดอยธรรมเจดีย์ อีกครั้ง

หนึ่ง	โดยพักอยู่กุฏิกระต๊อบหลังเล็ก	ๆ	อยู่บนยอดเข�	เป็นกุฏิต่�งจ�กครั้งก่อนที่เคยเกิดปัญห�ธรรมผุด

ขึ้นในใจ

	 ระยะนั้นเป็นพรรษ�ที่	 ๑๖	 ในชีวิตก�รบวชของท่�น	 และเป็นปÕที่	 ๙	 แห่งก�รออกปฏิบัติ

กรรมฐ�น	บนเข�ลูกนี้ของคืนเดือนดับแรม	๑๔	ค่ำ�	เดือน	๖	เวล�	๕	ทุ่มตรง๑	ด้วยคว�มอดทนพ�กเพียร

พย�ย�มติดต่อสืบเนื่องตลอดม�	 นับแต่เริ่มออกปฏิบัติอย่�งเต็มเหนี่ยวรวมเวล�ถึง	 ๙	 ปÕเต็ม	 คืนแห่ง

คว�มสำ�เร็จระหว่�งกิเลสกับธรรมภ�ยในใจของท่�นจึงตัดสินกันลงได้

	 ตอนหนึ่งของก�รแสดงธรรมแก่พระภิกษุวัดป่�บ้�นต�ด	 ท่�นเมตต�เล่�ถึงสภ�วะธรรมในคืน

นั้นว่�

	 “�ก็พิจ�รณ�จิตอันเดียว	 ไม่ได้กว้�งขว�งอะไร	 เพร�ะสิ่งต่�ง	 ๆ	 ที่เป็นส่วนหย�บมันรู้หมด	 

รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 เครื่องสัมผัสทั่วโลกธ�ตุมันรู้หมดเข้�ใจหมด	 และปล่อยว�งหมดแล้ว	 มันไม่สนใจ

พิจ�รณ�แม้แต่รูป	เวทน�	สัญญ�	สังข�ร	วิญญ�ณ	ยังไม่ยอมสนใจพิจ�รณ�เลย

	 มันสนใจอยู่เฉพ�ะคว�มรู้ท่ีเด่นดวงกับเวทน�ส่วนละเอียด

ภ�ยในจิตเท่�นั้น	 สติปัญญ�สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับอันนี้พิจ�รณ�ไป

พิจ�รณ�ม�	 แต่ก็พึงทร�บว่�จุดที่ว่�นี้มันยังเป็นสมมุติ	 มันจะสง่�

ผ่�เผยขน�ดไหนก็สง่�ผ่�เผยอยู่ในวงสมมุติ	 จะสว่�งกระจ่�งแจ้ง

ขน�ดไหนก็สว่�งกระจ่�งแจ้งอยู่ในวงสมมุติ	เพร�ะอวิชช�ยังมีอยู่ในนั้น

 อวิชชา นั้นแล	 คือ	 ตัวสมมุติ	 จุดแห่งคว�มเด่นดวงนั้นก็

แสดงอ�ก�รลุ่ม	ๆ	ดอน	ๆ	ต�มขั้นแห่งคว�มละเอียดของจิตให้เร� 

เห็นจนได้	 บ�งทีก็มีลักษณะเศร้�หมองบ้�งผ่องใสบ้�ง	 ทุกข์บ้�งสุข

บ้�ง	 ต�มขั้นละเอียดของจิตภูมินี้ให้ปร�กฏพอจับพิรุธได้อยู่	 นั่นแล	 

สติปัญญ�ข้ันนี้เป็นองครักษ์รักษ�จิตดวงนี้อย่�งเข้มงวดกวดขัน

หลวงต�มห�บัว
ณ	วัดป่�สุทธ�ว�ส	จ.สกลนคร

(ถ่�ยเมื่อ	๒๒	พฤษภ�คม	พ.ศ.	๒๔๙๓)๑	วันจันทร์ที่	๑๕	พฤษภ�คม	พ.ศ.	๒๔๙๓

๑๒๔



	แทนที่มันจะจ่อกระบอกปืนคือสติปัญญ�เข้�ม�ที่นี่		มันไม่จ่อ		มันส่งไปที่อวิชช�หลอกไปโน้นจนได้

	 อวิชช�นี้แหลมคมม�ก	ไม่มีอะไรแหลมคมม�กยิ่งกว่�อวิชช�ซึ่งเป็นจุดสุดท้�ยว่�	คว�มโลภมัน

ก็หย�บ	ๆ	พอเข้�ใจ	และเห็นโทษได้ง่�ย	แต่โลกยังพอใจกันโลภ	คิดดูซิ	คว�มโกรธก็หย�บ	ๆ	โลกยัง

พอใจโกรธ	คว�มหลง	คว�มรัก	คว�มชัง	คว�มเกลียด	คว�มโกรธอะไร	เป็นของหย�บ	ๆ	พอเข้�ใจและ

เห็นโทษได้ง่�ย	โลกยังพอใจกัน

	 อันนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่�นั้น	 มันเลยม�หมด	 ปล่อยม�ได้หมด	 แต่ทำ�ไมมันยังม�ติดคว�มสว่�งไสว	

คว�มอัศจรรย์อันนี้	ทีนี้อันนี้เมื่อมันมีอยู่ภ�ยในนี้	มันจะแสดงคว�มอับเฉ�ขึ้นม�นิด	ๆ	แสดงคว�มทุกข์

ขึ้นม�นิด	ๆ 	ซึ่งเป็นคว�มเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน	ไม่คงเส้นคงว�	ให้จับได้ด้วยสติปัญญ�ที่จดจ่อต่อเนื่อง

กันอยู่ตลอดเวล�ไม่ลดละคว�มพย�ย�มอย�กรู้อย�กเห็นคว�มเป็นต่�ง	ๆ	ของจิตดวงนี้	สุดท้�ยก็หนีไม่

พ้น	ต้องรู้กันจนได้ว่�	จิตดวงนี้ไม่เป็นที่แน่ใจต�ยใจได้	จึงเกิดคว�มรำ�พึงขึ้นม�ว่�

 �¨Ôµ´Ç§à´ÕÂÇ¹Õé ·ำÒäÁ¨Ö§à»ç¹ä»ä´éËÅÒÂÍÂèÒ§¹Ñ¡¹Ð à´ÕëÂÇà»ç¹¤ÇÒÁàÈÃéÒËÁÍ§ à´ÕëÂÇà»ç¹¤ÇÒÁ

¼èÍ§ãÊ à´ÕëÂÇà»ç¹ÊØ¢ à´ÕëÂÇà»ç¹·Ø¡¢ì äÁè¤§·Õè´Õ§ÒÁÍÂÙèä´éµÅÍ´ä»

 ·ำÒäÁ¨ÔµÅÐàÍÕÂ´¶Ö§¢¹Ò´¹ÕéáÅéÇ¨Ö§ÂÑ§áÊ´§ÍÒ¡ÒÃµèÒ§ æ ÍÂÙèä´é�

	 พอสติปัญญ�เริ่มหันคว�มสนใจเข้�ม�พิจ�รณ�จิตดวงนี้	คว�มรู้ชนิดหนึ่งที่ไม่ค�ดไม่ฝันก็ผุดขึ้น

ม�ภ�ยในใจว่�

 �¤ÇÒÁàÈÃéÒËÁÍ§¡ç´Õ ¤ÇÒÁ¼èÍ§ãÊ¡ç´Õ ¤ÇÒÁÊØ¢¡ç´Õ ¤ÇÒÁ·Ø¡¢ì¡ç´Õ àËÅèÒ¹Õéà»ç¹ÊÁÁØµÔ·Ñé§ÊÔé¹ áÅÐ

à»ç¹Í¹ÑµµÒ·Ñé§ÁÇÅ¹Ð�

	 เท่�นั้นแล	 สติปัญญ�ก็หยั่งทร�บจิตที่ถูกอวิชช�ครอบงำ�อยู่นั้นว่�	 เป็นสมมุติที่ควรปล่อยว�ง

โดยถ่�ยเดียว	ไม่ควรยึดถือเอ�ไว้

	 หลังจ�กคว�มรู้ที่ผุดขึ้นบอกเตือนสติปัญญ�ผู้ทำ�หน้�ที่ตรวจตร�อยู่ขณะนั้นผ่�นไปครู่เดียว	 จิต

และสติปัญญ�เป็นร�วกับว่�ต่�งว�งตัวเป็นอุเบกข�มัธยัสถ์ไม่กระเพื่อมตัวทำ�หน้�ที่ใด	ๆ	ในขณะนั้นจิต

เป็นกล�ง	ๆ	ไม่จดจ่อกับอะไร	ไม่เผลอส่งใจไปไหน	ปัญญ�ก็ไม่ทำ�ง�น	สติก็รู้อยู่ธรรมด�ของตนไม่จดจ่อ

กับสิ่งใด

	 ขณะจิต	 สติ	 ปัญญ�	 ทั้งส�มเป็นอุเบกข�มัธยัสถ์นั้นแล	 เป็นขณะที่โลกธ�ตุภ�ยในจิต	 อันมี

อวิชช�เป็นผู้เรืองอำ�น�จได้กระเทือน	และข�ดสะบั้นบรรลัยลงจ�กบัลลังก์	คือ	ใจ	กล�ยเป็น	วิสุทธิจิต

ขึ้นม�แทนที่	 ในขณะเดียวกันกับอวิชช�ข�ดสะบั้นหั่นแหลก

แตกกระจ�ยห�ยซ�กลงไปด้วยอำ�น�จสติปัญญ�ที่เกรียงไกร

	 ขณะที่ฟ้�ดินถล่มโลกธ�ตุหวั่นไหว	(โลกธ�ตุภ�ยใน)	 

แสดงมหัศจรรย์บ้ันสุดท้�ยปล�ยแดนระหว่�งสมมุติกับ

วิมุตติ	 ตัดสินคว�มบนศ�ลสถิตยุติธรรมโดยวิมุตติญ�ณทัส- 

สนะเป็นผู้ตัดสินคู่คว�ม	 โดยฝ่�ยมัชฌิม�ปฏิปท�	 มรรค

อริยสัจเป็นฝ่�ยชนะโดยสิ้นเชิง	 ฝ่�ยสมุทัยอริยสัจเป็นฝ่�ย

แพ้น็อคแบบห�มลงเปล	 ไม่มีท�งฟื้นตัวตลอดอนันตก�ลสิ้น

สุดลงแล้ว	เจ้�ตัวเกิดคว�มอัศจรรย์ล้นโลกอุท�นออกม�ว่�
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ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 �âÍéâË æ � ÍÑÈ¨ÃÃÂìË¹Í æ áµè¡èÍ¹¸ÃÃÁ¹ÕéÍÂÙè·ÕèäË¹ æ ÁÒºÑ´¹Õé¸ÃÃÁá·é ¸ÃÃÁÍÑÈ¨ÃÃÂìà¡Ô¹

¤Ò´à¡Ô¹âÅ¡ ÁÒà»ç¹ÍÂÙè·Õè¨ÔµáÅÐà»ç¹ÍÑ¹Ë¹Öè§ÍÑ¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹¡Ñº¨Ôµä´éÍÂèÒ§äÃ ...

 áÅÐáµè¡èÍ¹¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒ ¾ÃÐ¸ÃÃÁ ¾ÃÐÊ§¦ìÊÒÇ¡ÍÂÙè·Õ èäË¹ ? ÁÒºÑ´¹ÕéÍ§¤ìÊÃ³Ð·ÕèáÊ¹

ÍÑÈ¨ÃÃÂìÁÒà»ç¹ÍÑ¹Ë¹Öè§ÍÑ¹à´ÕÂÇ¡Ñº¨Ôµ´Ç§¹Õéä´éÍÂèÒ§äÃ...

 ...โอéโË ธÃÃÁÐáทé ¾ØทธÐáทé สั§ฆÐáทé àป็¹อย่Ò§¹ี้ËÃือ’...”

การเวียนว่ายตายเกิด� มีจริง

	 ผลก�รปฏิบัติธรรมของท่�นในคืนนั้น	 ทำ�ให้เกิดสลดสังเวชใจในคว�มเป็นม�แห่งก�รเวียนว่�ย

ต�ยเกิดของตน	ดังนี้

 “�จนถึงคืนวันดับนั้นถึงได้ตัดสินใจกันลงได้ด้วยคว�มประจักษ์ใจ	 ห�ยสงสัยทุกสิ่งทุกอย่�ง

เรื่องภพเรื่องช�ติ	เรื่องคว�มเกิด	แก่	เจ็บ	ต�ย	เรื่องกิเลสตัณห�อ�สวะทุกประเภทได้ข�ดกระเด็นออกไป

จ�กใจในคืนวันนั้น	ใจได้เปÔดเผยโลกธ�ตุให้เห็นอย่�งชัดเจน	เกิดคว�มสลดสังเวชน้ำ�ต�ร่วงตลอดคืน

	 ในคืนนั้นไม่ได้หลับนอนเลย	 เพร�ะสลดสังเวชคว�มเป็นม�ของตน	 สลดสังเวชเรื่องคว�มเกิด	 

แก่	 เจ็บ	 ต�ย	 เพร�ะอำ�น�จแห่งกิเลสมันว�งเชื้อแห่งกองทุกข์ฝังใจไว้ไปเกิดในภพนั้นช�ตินี้	 มีแต่แบก

กองทุกข์ห�มกองทุกข์	 ไม่มีเวล�ปล่อยว�ง	 จนกระทั่งถึงต�ยไปแล้วก็แบกอีก	 ๆ	คำ�ว่�	 แบก	ก็คือ	 ใจ	 

เข้�สู่ภพใดช�ติใดจะมีสุขม�กน้อย	ทุกข์ต้องเจือปนไปอยู่	นั่นแล	จึงได้เห็นโทษ	เกิดคว�มสลดสังเวช

	 แล้วก็ม�เห็นคุณค่�แห่งจิตใจซึ่งแต่ก่อนไม่เคยคิดว่�จิตใจจะมีคุณค่�มหัศจรรย์ถึงขน�ดนั้น	ก�ร

ไม่นอนในคืนนั้น	เพร�ะคว�มเห็นโทษอย่�งถึงใจ	และคว�มเห็นคุณอย่�งถึงจิตถึงธรรม	ในตอนท้�ยแห่ง

คว�มละเอียดอ่อนของจิต	เร�ก็เห็นว่�อวิชช�เป็นของดี	และประเสริฐไปอย่�งสนิทติดจมไปพักหนึ่ง...

	 ...หลงอวิชช�อยู่เป็นเวล�	๘	เดือนไม่เคยลืม	เพร�ะรักสงวนอวิชช�ซึ่งเป็นตัวผ่องใส		ตัวสง่�

ผ่�เผย	ตัวองอ�จกล้�ห�ญ	จึงรักสงวนอยู่นั้นเสีย�	ทั้ง	ๆ 	ที่ 

สติปัญญ�ก็มีเต็มภูมิ	 แต่ไม่นำ�ม�ใช้กับอวิชช�ในขณะนั้น	 

เมื่อเวล�ได้นำ�สติปัญญ�หันกลับม�ใช้กับอวิชช�อย่�งเต็ม

ภูมิ	 เรื่องอวิชช�จึงแตกกระจ�ยลงไป	 ถึงได้เห็นคว�ม

อัศจรรย์ขึ้นม�ภ�ยในจิตใจ	นั้นแหละ	จึงเป็นคว�มอัศจรรย์

อย่�งแท้จริงไม่อัศจรรย์แบบจอมปลอมดังที่เป็นม��”

	 เรื่องก�รเกิดต�ยของคนแต่ละคน	ๆ	นี้	ท่�นเคยเล่�ให้ศิษย์พระเณรฟังอย่�งถึงใจ	เพื่อให้เห็น

ทุกข์เห็นโทษของก�รเกิด	และรีบเร่งขวนขว�ยสร้�งคุณง�มคว�มดีใส่ตนให้ม�ก	ดังนี้

	 “�ก�รเกิดก�รต�ยนี้	เกิดต�ยทับถมกันม�นี้	สักเท่�ไร	ๆ	แต่ละศพแต่ละคน	ๆ	มันรู้ไปหมด	 

เวล�มันรู้นะ	เอ�ให้มันจริง	ๆ	จัง	ๆ	อย่�งนี้เลยนะ	มันจึงขยะแขยง	โห	มันผ่�นของมันออกแล้ว	มันก็

ยังขยะแขยงอยู่นะ	โถ	!	แต่เวล�มันจมอยู่	มันไม่ขยะแขยงนะ	บืนอยู่อย่�งนี้	เวล�มันผ่�นออกม�แล้ว	

มันถึงได้เห็นโทษของมัน	ขยะแขยงนะ�

	 �คนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่ง	ๆ 	นี้ถ้�ไม่มีบุญไม่มีกุศลแล้วไม่มีคว�มหม�ยเลย	วนเวียนต�ยเกิดต�ยสูง

ต�ยต่ำ�ต�ยเกิดอยู่อย่�งนั้นตลอด	ตลอดม�กี่กัปกี่กัลปì	คนหนึ่ง	ๆ	นี้	เอ�ม�กองประเทศไทยนี้ไม่พอกอง 

ศพของคนคนหนึ่งที่ต�ยเกิด	ๆ	เป็นสัตว์ประเภทใดก็ต�มม�รวมกันนี้

��à¾ÕÂ§¤¹¤¹à´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹

·ÑèÇ»ÃÐà·Èä·ÂàÃÒ¹Õé
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๑๒๖



	 เพียงคนคนเดียวเท่�นั้น	 ทั่วประเทศไทยเร�นี้	 ห�ที่กองศพไม่มีเลย	 น�นขน�ดไหนกี่กัปกี่กัลปì

ที่ต�ยเกิดต�ยทับกองกันอยู่นี่น่ะ	เรียกว่�	ต�ยกองกัน	ล้วนแล้วตั้งแต่จิตนี่ออกไปร่�งนั้นแล้วเข้�สู่ร่�งนี้

เข้�สู่ร่�งไหนก็ว่�เกิด	ร่�งไหนหมดสภ�พก็ว่�ต�ย	ๆ	ว่�เกิดว่�ต�ย	มันห�กหมุนของมันอยู่อย่�งนี้ตลอด

เวล�		นี่ละ...	วัฏวนวัฏจักร�

	 ...สิ่งที่ม�แก้คืออะไร		บุญกุศลเร�สร้�งม�กน้อยเท่�ไร	ๆ	ม�รวมกัน	แล้วค่อยแก้ไปแก้ม�	แก้

ม�กเข้�	ๆ	บุญกุศลมีม�กเข้�	คว�มหน�แน่นของก�รแก้ก็หน�แน่นเข้�	ๆ	อันนี้ก็ค่อยจ�งไป	ๆ	ก็สว่�ง

จ้�ออกสว่�งจ้�ก็ดีดผึง	ๆ	เลย	นี่ละ	พระพุทธเจ้�ทุก	ๆ	พระองค์มองดูหัวใจสัตว์โลก	ที่เข�ไม่มีศ�สน�

คือ	เข�ไม่ได้มองดูหัวใจเลย	เข�ดูแต่วัตถุเท่�นั้น�”

สลดสังเวช� อดีตชาติ เคยเป็นมา

 คว�มรู้เห็นประจักษ์ใจบนดอยธรรมเจดีย์นี้เอง	 ทำ�ให้ท่�นถึงกับน้ำ�ต�ร่วงด้วยเหตุผลสองประก�ร 

ท่�นเล่�ไว้	ดังนี้

	 “�ร่วงสองอย่�ง	 ร่วงด้วยคว�มสลดสังเวชภพช�ติแห่งคว�มเป็นม�ของตนหนึ่ง	 เพร�ะคว�ม

อัศจรรย์ในพระพุทธเจ้�	 ส�วกทั้งหล�ยที่ท่�นหลุดพ้นไปแล้วท่�นก็เคยเป็นม�อย่�งนี้หนึ่ง	 เร�ก็เป็นม� 

อย่�งนี้	คร�วนี้เป็นคว�มอัศจรรย์ในว�ระสุดท้�ยได้ทร�บชัดเจนประจักษ์ใจ	เพร�ะตัวพย�นก็มีอยู่ภ�ยใน 

จิตนั้นแล้ว	แต่ก่อนจิตเคยมีคว�มเกี่ยวข้องพัวพันกับสิ่งใดบัดนี้ไม่มีสิ่งใดจะติดจะพัวพันอีกแล้ว�

	 �เกิดคว�มอัศจรรย์ในธรรมที่ปร�กฏขึ้นโดยปร�ศจ�กสมมุติใด	ๆ 	เข้�ไปเจือปนในจิตดวงนั้น	ถึง 

กับทำ�ให้เกิดคว�มขวนขว�ยน้อย	 ไม่คิดจะสอนผู้หนึ่งผู้ใดได้	 เพร�ะคิดในเวล�นั้นว่�	 สอนใครก็ไม่ได้

ถ้�ลงธรรมกับใจเป็นของอัศจรรย์เหลือล้น	 ถึงขน�ดนี้แล้ว	 ไม่มีใครที่จะส�ม�รถรู้ได้เห็นได้ในโลกอันนี้

	เพร�ะเหลือกำ�ลังสุดวิสัยที่จะรู้ได้

บริเวณวัดดอยธรรมเจดีย์		(ถ่�ยเมื่อ	๑๒	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	๒๕๑๕	)

๑๒๗ ๑๐ คืนแห่งความสำาเร็จ



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 เบื้องต้นที่เป็นทั้งนี้	เพร�ะจิตยังไม่ได้คิดในแง่ต่�ง	ๆ	ให้กว้�งขว�งออกไปถึงปฏิปท�เครื่อง

ดำ�เนิน	จึงได้ย้อนกลับม�พิจ�รณ�ทบทวนกันอีก	ทั้งฝ่�ยเหตุ	คือ	ปฏิปท�	ทั้งฝ่�ยผลที่ปร�กฏในปัจจุบัน 

ว่�	ถ้�ธรรมช�ตินี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่คนอื่น	ๆ	จะรู้ได้แล้ว	เร�ทำ�ไมถึงรู้ได้	เร�ก็เป็นคน	ๆ	หนึ่งเหมือน

กับมนุษย์ทั่ว	 ๆ	 ไป	 เร�รู้ได้เพร�ะเหตุใด	 ก็ย้อนเข้�ม�ห�ปฏิปท�พิจ�รณ�กระจ�ยออกไป	 จนได้คว�ม

ชัดเจนว่��

 �¶éÒÁÕ»¯Ô»·Ò ¤×Í ¢éÍ»¯ÔºÑµÔáÅéÇ¡ç¨ÐµéÍ§ä´éÃÙéÍÂèÒ§¹Õé���

ปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘ ทำาให้พ้นจากทุกข์ได้จริง

 ท่�นกล่�วแสดงให้เห็นเป็นที่แน่ใจได้ว่�	 ห�กยังมีผู้พ�กเพียรดำ�เนินต�มคำ�สั่งสอนของพระพุทธ- 

องค์ด้วยข้อวัตรปฏิบัติ	อันได้แก่	ศีล	สม�ธิ	ปัญญ�	หรือมรรคมีองค์	๘	อย่�งจริงจังให้สมบูรณ์เต็มภูมิ

แล้ว	 ย่อมประจักษ์ผลเป็นคว�มบริสุทธิ์หลุดพ้นจ�กทุกข์	 จ�กก�รเวียนว่�ยต�ยเกิดได้ด้วยตัวของผู้นั้น

เองอย่�งแน่นอน	ดังที่ท่�นเคยแสดงไว้	ดังนี้

	 “�ท่�นผู้ใดบำ�เพ็ญวัตรปฏิบัติให้สมบูรณ์เต็มภูมิดังที่พระพุทธเจ้�ได้สั่งสอนไว้แล้ว	ธรรมช�ตินี้

ไม่ต้องมีใครม�บอก	 จะรู้เองเห็นเอง	 เพร�ะอำ�น�จแห่ง	 มัชฌิมาปฏิปทา เป็นเครื่องบุกเบิกทำ�ล�ยสิ่ง

ที่รกรุงรังพัวพันอยู่ภ�ยในใจ	 จะแตกกระจ�ยออกไปหมด	 เหลือแต่ธรรมล้วน	 ๆ	 จิตล้วน	 ๆ	 ที่เป็นจิต

บริสุทธิ์	จ�กนั้นจะเอ�อะไรม�เป็นภัยต่อจิตใจ

	 แม้สังข�รร่�งก�ยจะมีคว�มทุกข์คว�มลำ�บ�กแค่ไหน	 

ก็สักแต่ว่�สังข�รร่�งก�ยเป็นทุกข์เท่�นั้น	 ไม่ส�ม�รถที่จะทับถม

จิตใจให้บอบช้ำ�ให้ขุ่นมัวได้เลย	 เพร�ะธรรมช�ตินั้นไม่ใช่สมมุติ	 

ขันธ์ทั้งหมดนี้เป็นสมมุติล้วน	ๆ	ธรรมช�ตินั้นเป็นวิมุตติ	หลุดพ้น

จ�กสิ่งกดขี่ทั้งหล�ยซึ่งเป็นตัวสมมุติแล้ว	 แล้วจะเกิดคว�มเดือด

ร้อนได้อย่�งไร	 เป็นก็เป็น	 ต�ยก็ต�ย	 เรื่องของขันธ์สล�ยลงไป

ต�มสภ�พมันที่ประชุมกันเท่�นั้น�”

ไตรโลกธาตุ� ชัดเจนประจักษ์ใจ

	 ท่�นเมตต�เล่�ถึงคว�มรู้คว�มเห็นท่ีเกิดข้ึนบนยอดเข�

วัดดอยธรรมเจดีย์	 ด้วยคว�มห่วงใยลูกหล�นช�วพุทธ

เกรงจะลืมเนื้อลืมตัวไม่รู้จักบ�ปบุญคุณโทษนรกสวรรค์

ว่�เป็นของมีจริง	ดังนี้

	 “�จนกระทั่งกิเลสข�ดสะบั้นลงไปจ�กใจ	 ไม่มี

สิ่งใดเหลือเลย	ก็ประจักษ์กับใจของเร�	สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ

กิเลสที่เร�รู้ประจักษ์ใจของเร�คืออะไร	 คือ	 นรก	 เปรต	

อสุรก�ย	บุญบ�ป	เทวบุตร	เทวด�	อินทร์	พรหม	มีหรือ

ไม่มี	พระพุทธเจ้�ท่�นสอนว่�อย่�งไร	ยอมรับกร�บอย่�ง

ร�บเลยห�ที่ค้�นไม่ได้
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	 เพร�ะสิ่งเหล่�นี้มีม�กี่กัปกี่กัลปìนับไม่ถ้วนแล้ว	 มีม�ดั้งเดิม	 พระพุทธเจ้�พระองค์ใดม�ตรัสรู้	 

ก็ม�รู้เห็นสิ่งเหล่�นี้นอกจ�กเห็นกิเลส	 ฆ่�กิเลสจ�กพระทัยของท่�นแล้ว	 ก็ม�รู้เห็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกันกับ

คว�มรู้ที่จะควรรู้ควรเห็นนี้เหมือนกันหมด

	 เพร�ะฉะนั้น	 ก�รแสดงธรรมสอนธรรมแก่โลก	 ท่�นจึงต้องสอนต�มหลักคว�มจริงว่�	 ºÒ»ÁÕ  

เพร�ะบ�ปมีม�ดั้งเดิม	 ม�แต่ก�ลไหน	 ๆ	 ºØญÁÕ บุญเคยมีม�ตั้งแต่ดั้งเดิม	 ตั้งแต่ก�ลไหน	 ๆ	 ¹Ã¡ÁÕ 

ÊÇÃÃ¤ìÁÕ ¾ÃËÁâÅ¡ÁÕ ¹Ô¾¾Ò¹ÁÕ ยอมรับว่�มีม�ตั้งแต่ก�ลไหน	ๆ	แล้ว

	 เมื่อคว�มรู้คว�มเห็นซึ่งหยั่งเข้�ไปสู่จุดเดียวกันแล้ว	เห็นอย่�งเดียวกันแล้ว	จะเอ�อะไรม�ค้�น

กัน	 เห็นก็เห็นอย่�งกระจ่�งแจ้ง	 ไม่สงสัย	 รู้อย่�งกระจ่�งแจ้ง	 อย่�งอ�จห�ญช�ญชัยต�มคว�มจริงที่มี

อยู่นั้น	เวล�นำ�ม�พูดจะสะทกสะท้�นที่ไหน	ใครจะเชื่อก็ต�ม	ไม่เชื่อก็ต�มคว�มรู้คว�มเห็นคว�มเป็นนี้

ไม่ได้คล�ดเคลื่อนจ�กหลักคว�มจริงไปเลย	เป็นคว�มจริงล้วน	ๆ

	 �อย่�พ�กันกล้�ห�ญต่อบ�ปนะพระพุทธเจ้�เป็นศ�สด�องค์เอก	ทุก	ๆ 	พระองค์สอนว่�	ºÒ»ÁÕ 

อย่�ทำ�บ�ป	ºØญÁÕ ให้สร้�งคุณง�มคว�มดีเพื่อบุญเพื่อกุศล	¹Ã¡Áี	อย่�กล้�ห�ญช�ญชัยต่อสู้พระพุทธเจ้�	

อวดดิบอวดดีเก่งกว่�พระพุทธเจ้�ไปลบล้�งว่�¹Ã¡äÁèÁÕ	ต�ยแล้วจะจมลงทันทีทันใด

	 ถ้�ใครอ�จห�ญช�ญชัยต่อพระพุทธเจ้�	กล้�ลบล้�งว่�ºÒ»äÁèÁÕ ºØญäÁèÁÕ ¹Ã¡äÁèÁÕ ÊÇÃÃ¤ìäÁèÁÕ

ผู้นั้นแล	คือ	ผู้หมดคุณค่�แล้ว	ทั้ง	ๆ	ที่ลมห�ยใจยังฟอด	ๆ	อยู่นั้น	พอลมห�ยใจข�ดแล้ว	จะดีดผึง

ทันทีไม่ได้มีคำ�ว่�ใกล้ว่�ไกล	 จ�กนี้ถึงแดนนรกกี่กิโลกี่เส้นกี่ว�	 ไม่เคยมี	 พอใจข�ดลมห�ยใจข�ดสะบั้น

ลงไปแล้วกรรมที่ทำ�ชั่วช้�ล�มกทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้ง		เป็นกรรมโดยแท้ไม่มีที่ลับที่แจ้ง	มันแจ้งข�วด�ว

กระจ่�งอยู่ภ�ยในใจของผู้ทำ�นั่นแล�”

ยืนยัน... เทวดา อินทร์ พรหม เปรตผี สัตว์นรก� มีจริง

	 คนต�บอดไม่เชื่อคนต�ดี	 ย่อมมีท�งตกหลุมตกบ่อได้ฉันใด	 ผู้มีใจมืดบอดด้วยกิเลสตัณห�ไม่

เชื่อต�ใจของพระพุทธเจ้�พระอรหันต์ท่�น	ย่อมนำ�คว�มล่มจมม�สู่ตนได้ฉันนั้นเหมือนกัน	ท่�นแสดงไว้	

ดังนี้
	 “�คว�มล่มจมจะมีแก่ผู้ไม่เชื่อนั้นแล	 นี่เรียกว่�	 สวากขาตธรรม ท่�นตรัสไว้ชอบแล้ว	 นี้
ประมวลเข้�ม�	 เร�ยอมรับทุกประเภทที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วตั้งแต่บ�ปแต่บุญ	นรกสวรรค์	พรหม
โลก	นิพพ�น	เทวบุตรเทวด�	เปรตผีมี		เร�ยอมรับร้อยเปอร์เซ็นต์	ตั้งแต่ขณะที่กิเลสเปÔดจ�กใจเท่�นั้น
สว่�งจ้�ขึ้นม�หมด	ไม่เคยค�ดเคยคิดเคยรู้เคยเห็นว่�จะรู้จะเห็นก็เป็นขึ้นม�แบบอัศจรรย์	จึงได้อัศจรรย์
ตัวเองว่�
 �àÃÒÃÙéä´éÂÑ§ä§ ? àËç¹ä´éÍÂèÒ§äÃ ?�
	 จิตดวงนี้แลตั้งแต่กิเลสครอบงำ�อยู่	 มันก็เหมือนคน
ต�บอด	 อะไรจะมีอยู่ม�กน้อยเพียงไรมันไม่เห็น	 สีแสงวัตถุ
ต่�ง	ๆ	มองไม่เห็นแต่โดนเอ�	ๆ	นี่จิตที่มืดบอดก็เหมือนกัน	มี 
แต่โดนคว�มทุกข์	 คว�มทรม�น	 โดนบ�ปโดนกรรมเรื่อยม�
แล้วขั้นบำ�เพ็ญม�	 ๆ	 ก็ค่อยหูแจ้งต�สว่�งออกไป	 ๆ	 สุดท้�ย
เปÔดโล่งหมดทั่วแดนโลกธ�ตุ	สว่�งจ้�ครอบโลกธ�ตุ	เกิดคว�ม
อัศจรรย์ในตัวเองว่�

��äÁèÁÕÍÐäÃ

·Õè¨ÐÁÒ¡ÂÔè§¡ÇèÒ

¨ÔµÇÔญญÒ³¢Í§ÊÑµÇìâÅ¡

àµçÁ·éÍ§¿éÒÁËÒÊÁØ·Ã
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 �ÃÙéä´éÍÂèÒ§äÃ ? àËç¹ä´éÍÂèÒ§äÃ ? ÊÔè§·ÕèäÁèà¤Â¤Ò´à¤Â¤Ô´à¤ÂÃÙéà¤ÂàËç¹ ¡çàËç¹¡çà»ç¹¢Öé¹ÁÒ»ÃÐ¨Ñ¡Éìã¨  
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ÍÍ¡¨Ò¡ã¨áÅéÇÊÇèÒ§¨éÒ¢Öé¹ÁÒ�

	 ก็ยอมรับ	กร�บพระพุทธเจ้�อย่�งร�บตั้งแต่บัดนั้นม�จนกระทั่งบัดนี้�”

จิตวิญญาณ... มีจริง

	 เหตุนี้เองทำ�ให้ท่�นยืนยันเรื่องจิตวิญญ�ณว่�เป็น

ของมีจริง	ดังนี้

 “�จิตดวงนี้ไม่เคยต�ย	 ไม่เคยฉิบห�ยแต่ไหนแต ่

ไรม�	 ถ้�พูดถึงเรื่องวัตถุต่�ง	 ๆ	 ในแดนโลกธ�ตุนี้ว่�อันไหน

ม�กกว่�อะไร	 ไม่มีอะไรที่จะม�กยิ่งกว่�จิตวิญญ�ณของ

สัตว์โลก	 เต็มท้องฟ้�มห�สมุทร	 ใต้ดินเหนือดิน	 มีเต็มหมด

เลย	อันนี้ม�กที่สุด	คือ	จิตวิญญ�ณของสัตว์โลก	เพร�ะมัน

ไม่เคยสูญนั่นเอง	มันเต็มอยู่นี่	ครอง	ภพ ครอง ชาติ อยู่ทุก

แห่งทุกหนต�มเพศต�มภูมิ

	 อย่�งที่เร�เป็นมนุษย์ก็เห็นกันอยู่	 ไม่เป็นมนุษย์เป็น

สัตว์ก็เห็นกันอยู่อย่�งงั้น	เป็นไก่	เป็ด	นก	ปล�	เป็นอะไรเร�

ก็เห็นกันอยู่อย่�งนั้น	ที่ละเอียดกว่�นั้นมันก็มีอยู่อย่�งเดียวกันนี้เลย	ไม่ได้ผิดกัน	มันมีอยู่ต�มสภ�พของ

ตน	ๆ	เป็นแต่เพียงว่�เร�ส�ม�รถสัมผัสสัมพันธ์รู้เห็นได้หรือไม่ได้เท่�นั้นเอง	นั่นก็เป็นอย่�งนั้นละ

	 มันมีภพละเอียด	หย�บ	หย�บต่�งกัน	อย่�งพวกเทวบุตรเทวด�	อินทร์พรหม	พวกเปรตพวกผี

ก็เหมือนกับเร�นี่	มีภพมีช�ติเป็นกำ�เนิดที่เกิดของตัวเองด้วยวิบ�กกรรมดีชั่วเหมือนกันหมด	ไม่มีใครแตก

ต่�งกัน	 เพร�ะฉะนั้น	 ท่�นจึงไม่ให้ประม�ทกัน	 สัตวโลกที่เกิดขึ้นม�ด้วยกัน	 อย่�ตำ�หนิกันด้วยช�ติชั้น

วรรณะ	สถ�นะสูงต่ำ�	อย่�ไปตำ�หนิกัน�”

กิเลสหลอกว่า “ตายแล้วสูญ”
	 มีคนจำ�นวนม�กยังเข้�ใจว่�	เมื่อสิ้นใจต�ยไปแล้วก็สูญสิ้นจบกันเท่�นั้น	แท้จริงแล้วห�เป็นเช่น
นั้นไม่	เพร�ะฉะนั้นท่�นจึงสอนย้ำ�เสมอ	ๆ	ว่�
	 “�สัตว์ที่ว่�ต�ยเกิด	ๆ 	มันไม่มีที่ไป	เพร�ะสิ่งเหล่�นี้ไม่สูญ	มันห�กหมุนห�กเวียนกัน	ออกจ�ก 
นี้ไปเป็นสัตว์	 เป็นเทวบุตรเทวด�	ไปเป็นอินทร์เป็นพรหมก็มี	 เป็นเปรตเป็นผีก็มี	 เปลี่ยนภพเปลี่ยนช�ติ
เปลี่ยนไปเปลี่ยนม�อยู่อย่�งนี้ตั้งกัปตั้งกัลปìม�แล้ว	จิตวิญญ�ณดวงนี้ต�ยไม่เป็น
	 เพร�ะฉะนั้น	คำ�ว่�ต�ยแล้วสูญถึงขัดกันเอ�อย่�งม�กทีเดียว	เป็นกลม�ย�ของกิเลสโดยตรงที่ 
หลอกสัตว์โลกให้ทำ�ชั่ว	เพร�ะถ้�ว่�ต�ยแล้วสูญแล้วไม่มีเงื่อนสืบต่อ		อย�กทำ�อะไรก็ทำ�	คว�มอย�กทำ�	 
คือท�งเดินของกิเลสอยู่แล้ว	ก็ทำ�ต�มคว�มอย�ก	ต�ยลงไปแล้วไม่สูญละซิก็เสวยกรรมอยู่งั้น	
	 อะไรจะม�กยิ่งกว่�จิตวิญญ�ณของสัตว์โลก	 เต็มอยู่ในโลกอันนี้	 เพร�ะมันไม่สูญ	 หมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงต�มอำ�น�จของกรรม	เกิดเป็นนั้นเกิดเป็นนี้อยู่อย่�งนั้น	ต�ยแล้วก็เกิด	ๆ	ต�ยกองกัน	พวก
นี้พวกต�ยกองกัน	กองทับเข�กองทับเร�อยู่นั้นไม่มีท�งไป

๑๓๐



	 เพร�ะจิตวิญญ�ณไม่สูญ	 มีเต็มท้องฟ้�อ�ก�ศ	 ที่ไหนเต็ม

ไปหมด	 ไม่มีอะไรม�กยิ่งกว่�ธรรมช�ติอันนี้	 หน�แน่นที่สุด	 นี่ละ

เรียกว่�กรรมของสัตว์	 คือพระพุทธเจ้�ม�ตรัสรู้	 ก็ม�กว�ดเอ�ดวง

วิญญ�ณเหล่�นี้	 ที่ว่�เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเทวบุตรเทวด�แล้ว	 ก็

ถอดออกไป	ๆ	พ้นไป	ๆ

	 ใครจึงให้สร้�งคว�มดีซิ	 ถ้�อย�กพ้นไปต�มพระพุทธเจ้� 

ให้สร้�งคว�มดีมันเปลี่ยนเรื่อยนะจิตวิญญ�ณนี่	 เปลี่ยนเป็นภพนั้นช�ตินี้ต�มอำ�น�จของกรรมหมดกรรม 

นี้แล้วก็มีกรรมนั้นต่ออีก	ภพนั้นสืบภพนี้ไปเรื่อย	กรรมหนักกรรมเบ�มีอยู่เรื่อย	ๆ	อย่�งนั้นละ�”

กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบ

	 คว�มรู้คว�มเห็นที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่คืนอัศจรรย์บนวัดดอยธรรมเจดีย์เป็นต้นม�	 ทำ�ให้ท่�นกร�บ

พระพุทธเจ้�อย่�งร�บและกร�บยอมรับยืนยันในสิ่งที่พระพุทธเจ้�ทรงเมตต�แสดงไว้ทุกอย่�ง	 ไม่มีที่

คัดค้�น	ไม่มีอะไรติดข้องภ�ยในใจเลย	ท่�นกล่�วอย่�งเด็ดถึงขน�ดว่�

 “�ห�กว่�ผู้ใดจะม�ตัดคอเร�	ถ้�เชื่อต�มพระพุทธเจ้�ว่�บ�ปนรกสวรรค์มีแล้วจะตัดคอ	เร�

ยอมให้ตัดเลย	แต่คว�มเชื่อที่ประจักษ์หัวใจนี้ไม่ยอมตัด	เร�จะต�ยทั้ง	ๆ 	ที่คอข�ดก็ไม่เสียด�ย	เพร�ะเร�

ได้รู้ได้เห็นอย่�งนั้นจริง	 ๆ	 นี่แหละศ�สน�เปÔดเผยม�กี่กัปกี่กัลปìแล้ว	 สอนช�วเร�ทั้งหล�ย	 กิเลสมันก็

ปÔดม�กี่กัปกี่กัลปìแล้ว	ให้สัตว์ทั้งหล�ยลุ่มหลงงกงันไปต�มมัน	ให้ได้รับคว�มเดือดร้อนม�กม�ย�	ให้เชื่อ

เถิด	ถ้�ไม่อย�กจม	ให้เชื่อพระพุทธเจ้�นะ

	 ศ�สน�นี่เป็นศ�สน�ชั้นเอก	ไม่มีอะไรเหมือนแล้ว	พระพุทธเจ้�ทรงรู้ทรงเห็น	เป็นจิตที่บริสุทธิ์

พุทโธสว่�งจ้�ครอบโลกธ�ตุแล้ว	จึงมองเห็นได้หมด	เรียกว่�โลกวิทู	เมื่อจิตได้เข้�ถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธแล้ว

จะสว่�งจ้�	แม้จะไม่ลึกซึ้งกว้�งขว�งเหมือนพระพุทธเจ้�ก็ต�ม

	 พระพุทธเจ้�เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีใบดกใบหน�ชุ่มเย็น	 แผ่กระจ�ยกิ่งก้�นส�ข�ออกไปอย่�ง

กว้�งขว�ง	 แม้ต้นไม้อื่น	 ๆ	 จะไม่กระจ�ยกิ่งก้�นส�ข�ออกไปกว้�งขว�งอย่�งต้นไม้ของพระพุทธเจ้�

ก็ต�ม	แต่ก็เต็มกำ�ลังแห่งกิ่งก้�นส�ข�ของตนที่แผ่กิ่งก้�นออกไปนั่นเอง

	 นี่คว�มรู้ของพระพุทธเจ้�เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่แผ่ก่ิงก้�นออกไปสุดแดนโลกธ�ตุสุดแดนสมมุติ	 

แต่คว�มรู้คว�มเห็นของพระส�วกผู้ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญยังมีอีก	 ก็ลดกันลงม�	ๆ	แต่จะปฏิเสธสิ่งเหล่�นี้

ปฏิเสธไม่ได้เลย�	กระจ่�งแจ้งด้วยกันหมด	นอกจ�กท่�นจะพูดหรือท่�นไม่พูดเท่�นั้น	นี่เป็นโอก�สที่ได้

ม�พูดให้พี่น้องทั้งหล�ยฟัง	ก็เกี่ยวกับเรื่องก�รช่วยช�ติ	แต่ก่อนเร�ไม่เคยพูด	รู้ก็รู้	เห็นก็เห็น	ประจักษ์

ม�ตั้งแต่ที่กล่�วนั้นแหละ	วัดดอยธรรมเจดีย์�”	
 
แม้มืดเพียงใด พากเพียร½Öกไป ก็สว่างได้
	 คว�มสำ�เร็จขั้นสูงสุดในชีวิตนักบวชของท่�นในครั้งนี้	 เกิดขึ้นม�จ�กคว�มพ�กเพียรอุตส�หะ
อย่�งแท้จริง	ทั้ง	ๆ	ที่เมื่อครั้งเป็นฆร�ว�สอยู่นั้น	ท่�นไม่รู้จักเรื่องบุญกรรมม�ก่อนแต่อย่�งใด	แต่ด้วย
ท่�นมีนิสัยรักเค�รพในเหตุผลอรรถธรรมเป็นพื้นฐ�นม�แต่เดิม	 ชีวิตของท่�นจึงเปลี่ยนแปลงไป	 ท่�น
กล่�วไว้ดังนี้

๑๓๑ ๑๐ คืนแห่งความสำาเร็จ



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 “...เร�อ่�นเร�...	ที่อ่�นม�เพื่อเป็นคติสอนพี่น้องทั้งหล�ย	คือเร�อ่�นตัวเร�เองม�โดยลำ�ดับ
ตั้งแต่เริ่มแรกเลย	ไม่รู้ประสีประส�อะไรเลย	มันก็เห็นชัด	ๆ	ในใจของเร�	คือไม่รู้จักบุญจักบ�ป	มีแต่
คว�มอย�กได้	สมมุติไปห�กินนี้	ไปห�อะไรบ้�งที่มันจะได้	เห็นสัตว์ฆ่�สัตว์	เห็นปล�เอ�ปล�	เห็นไก่เอ�
ไก่	เห็นอะไรเอ�ทั้งนั้นเพร�ะอย�กได้
	 มันไม่ได้คำ�นึงถึงบ�ปถึงบุญ	นั่นละ	ดูพื้นฐ�นของจิต	นี่เป็นพื้นฐ�นของจิตในขั้นนั้น	ว่�งั้นเถอะ	 
คือว่�ไม่ได้สงบเรื่องบ�ปเรื่องบุญอะไรเลย	มีแต่คว�มอย�ก	ไปห�อะไรก็อย�กได้อันนั้น	ไปห�กินมันก็ไม่
พ้นที่จะฆ่�สัตว์	เห็นสัตว์ตัวใดเอ�ทั้งนั้นล่ะ
	 จ�กนั้นก็ม�บวชเป็นพระ	นี่ละคว�มรู้สึกท�งด้�นจิตใจเริ่มเปลี่ยนแปลงตอนม�บวชเป็นพระนะ	 
แต่ก่อนเป็นธรรมด�	 แต่อันหนึ่งที่เป็นนิสัยจิตใจอยู่นั่น	 คว�มเค�รพพระ	 เลื่อมใสพระและเชื่อศ�สน�	 
มันฝังอยู่ในจิตเลย	 เห็นพระคือไม่อย�กพบ	 ไม่อย�กเข้�ไปห�ใกล้	 อ�ยท่�น	 อ�ยกับกลัวเป็นสิ่งอัน
เดียวกัน	ไม่ค่อยจะเข้�ไปห�พระ
	 ที่ไม่เข้�ไปห�	คืออ�ยท่�น	ลักษณะอ�ยกับกลัวมันอยู่ด้วยกัน	ถ้�ไม่เจอหน้�กันจริง	ๆ	แล้ว	ไม่
ค่อยได้พบพระ	นอกจ�กจะไปเจออย่�งจัง	หลีกไม่ได้	ก็หมอบกร�บสักที	นี่พื้นใจนะ	พื้นของจิตที่มันเป็น
ของมันในหลักธรรมช�ติ	 ธ�ตุดั้งเดิมมันเป็นอย่�งนั้น	 ไม่ค่อยคิดถึงเรื่องบ�ปเรื่องบุญอะไร	 นี่เป็นเรื่อง
คว�มอย�ก	อย�กได้อะไรก็ไปต�มคว�มอย�ก	ไม่ได้สนใจกับคำ�ว่�	“บ�ป”	ว่�	“บุญ”	อะไร	
	 ถึงว�ระจะบวชล่ะ	 นี่ก็อ่�นม�ตลอด	 นี่ละคำ�ว่�	 “ส�ยบุญส�ยกรรม”	 มันเป็นที่แน่ใจเจ้�ของ	 
เช่น	 เจ็บไข้ได้ป่วยจนว่�มันจะไปจริง	ๆ	ก็มีนะ	ป่วยบ�งครั้งหนักม�ก	แต่สติยังดีอยู่	 เวล�เป็นไข้หนัก
นั่นล่ะตอนใกล้จะบวช	 พอห�ยป่วยแล้วก็ออกบวชปÕนั้นล่ะ	 ป่วยหนักเสียด้วย	 จ�กนั้นม�ประหวัดเกี่ยว
กับเรื่องบวชหนักเข้�นะ
 �àÍ� àÃÒ¨ÐµÒÂáÅéÇ¨ÃÔ§ æ àËÃÍ ? ÂÑ§äÁèä´éºÇª¾ÍÁÕºØญµÔ´à¹×éÍµÔ´µÑÇàÅÂàËÃÍ ?� à»ç¹¤ำÒ¹Ö¡
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	 แล้วมันก็แปลกนะ	โรคนี้มันจะต�ยอยู่แล้วนะ	มันก็ห�ยวันห�ยคืน	ทีนี้ออกม�บวช	มันเหมือน
กับว่�มีอะไรช่วยนี่เวล�บวชก็ง่�ยม�ก	 ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเลยเกี่ยวกับเรื่องก�รบวช	 อย่�งอื่นขัดข้อง
หมด	เกี่ยวกับเรื่องบวชโล่งไปเลย	นี่อะไรน่�คิด�
	 เวล�บวชเร�ก็เป็นนิสัยอันนี้ด้วยจริงจังม�ตลอด	 จะเป็นฆร�ว�สก็จริงตลอด	 เป็นพระมีหลัก
ธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องประกัน	 เป็นเครื่องยึดเครื่องเก�ะแล้วมันก็ยิ่งแน่น	 แม่นยำ�ติดแน่นกับหลัก
ธรรมหลักวินัย	นี่เรียนหนังสือไปเรียนไปเอะใจไปเรื่อย	เรียนหนังสือธรรมะ	เรียนไป	ๆ	เอะใจเรื่อย
 �àÍêÐ¹Õè� ·èÒ¹µำÒË¹ÔÇèÒÂÑ§§Ñé¹ àÃÒ¡çà¤Â·ำÒÍÂèÒ§¹Ñé¹ÁÒáÅéÇ�

	 เอ๊ะเรื่อย	ๆ	นะ...	ให้สะดุ้งเรื่อยไป	แต่ในเรื่องภ�วน�ไม่ละนะ	นี่อันหนึ่งมันแปลกอยู่	เลื่อมใส

พระกรรมฐ�น	เร�อยู่เรียนหนังสือ	ถ้�เห็นพระกรรมฐ�นม�พักในวัดเร�นี่	เร�จะไปถึงก่อนใครล่ะ	ไปคุย

กับท่�น	ท่�นคุยน่�ฟังนะ	ติดใจ	ชอบกรรมฐ�น	ภ�วน�ก็ไม่ลดละ	ภ�วน�อยู่เงียบ	ๆ	ไม่ให้ใครรู้	ทำ�อยู่

แบบนั้นละ�

	 นี่อันหนึ่งฝังใจ	 ฝังนิสัย	 เรียนหนังสืออยู่กับพวกลิงพวกค่�ง	 เข�ไม่รู้ภ�ษีภ�ษ�อะไร	 กิริย�

ท่�ท�งก็เป็นไปเหมือนเข�	แต่ส่วนลึกในหัวใจเร�นี้คือเรื่องภ�วน�นี้	 เร�ไม่ละ	“ธรรม”	 เป็นหลักใจ	 ไม่

ลดละ	เพร�ะฉะนั้นจึงไม่มีคำ�ว่�ล่วงเกินสิกข�บทวินัยด้วยเจตน�อันล�มก...”

๑๓๒
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คนเรานี้... ดีได้ด้วยการ½Öก

	 คว�มซ�บซึ้งและเห็นคุณค่�ในธรรมดังกล่�วนี้	 ทำ�ให้ท่�น

สมัครใจที่จะเผชิญกับคว�มทุกข์จ�กคว�มเพียรฝÖกฝนจิตอย่�งหนัก	

ดังที่ท่�นเคยกล่�วไว้อย่�งเด็ดว่�

	 “�ทุกข์ใด	 ๆ	 ที่โลกว่�กันว่�ทุกข์หนักหน�นั้น	 เร�ก็เคย

ผ่�นโลกเห็นโลกม�ก่อนพอสมควรถึง	๒๐	ปÕเต็ม	บ�งง�นก็เหมือน

กับว่�จะเหลือกำ�ลังคือหนักม�ก	 แต่เมื่อเทียบแล้วไม่มีง�นใดที่จะ

หนักม�กและทุกข์ย�กลำ�บ�กยิ่งกว่�ง�นต่อสู้กับกิเลส	 เพร�ะง�น

เหล่�นั้นแม้จะหนักม�กเพียงใด	 ก็ไม่เคยถึงขน�ดสละชีวิตจิตใจกับ

ง�นนั้น	แต่สำ�หรับง�นฆ่�กิเลสนี้	ต้องยอมสละเป็นพื้นฐ�นเรื่อย	ๆ	

เลย�”

	 ตัวอย่�งที่ชัดเจนอันหนึ่งของท่�นก็คือก�รตื่นนอน	 ท่�นก็

ยังอุตส่�ห์ฝÖกหัดดัดนิสัยกันเสียใหม่อย่�งเข้มแข็งจริงจังดังนี้

	 “...พอรู้สึกจะดีดผึงเลย	ตั้งแต่เรียนหนังสือ	ไม่เคยที่จะลุก

ขึ้นม�ธรรมด�เพร�ะคว�มตั้งใจ	คว�มฟÔตตัวเอง	เป็นจริงเป็นจังกับ

ตัวเอง	พอตื่นนี้	ดีดผึง	ๆ 	ถ้�มีเพื่อนนอนอยู่ข้�งด้วยนะ	หมู่เพื่อนจะ

ตื่นเพร�ะคว�มสะดุ้งเวล�ลุกตื่นนอน	 เรียนหนังสือก็เป็นแบบนั้น	 

ตั้งแต่เป็นน�คเข้�เรียนก็เป็นแบบนั้นเรื่อยม�	 ฝÖกเสียจนชินเป็น

นิสัย..

	 ทีนี้ยิ่งออกปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งเก่ง	แล้วไม่เคยนอนซ้ำ�อีกนะ

ถ้�ลงได้ดีดผึงไปแล้วเท่�นั้น	เว้นแต่วันถ่�ยท้องไม่ได้หลับไม่ได้นอน	

นั่นเร�ก็ยกเว้นให้เฉพ�ะ	ไม่ให้ลุกล�ม...	มันถ่�ยท้องก็ลุกขึ้นไปถ่�ย

	แล้วก็กลับเข้�ม�นอน	อย่�งนี้เร�ยกให้	เป็นกรณีอย่�งนี้	นอกจ�ก

นั้นเป็นไม่ได้เด็ดข�ดนะ	 ว่�งั้นเลย	 ทีนี้เมื่อทำ�ตลอดตั้งแต่บวชม�

จนกระทั่งออกปฏิบัติ	 จนมันชินต่อนิสัย	 ไม่ต้องตั้งใจลุกอะไรนะ	

พอรู้สึกนี้มันจะดีดผึงทันที

	 จนกระทั่งพรรษ�	 ๑๘	 เร�ไม่ลืมนะ	 ที่เร�ม�ฝÖกหัดนิสัยใหม่	 เพร�ะมันเป็นนิสัยแล้วแก้ไม่ตก 

ง่�ย	ๆ	นะ...	พรรษ�ที่	๑๗	ล่วงไปแล้ว	เร�ก็ม�แก้นิสัยใหม่	คือก�รตื่นนอนแบบนั้นก็ถูกต้องแบบหนึ่ง	

เพร�ะอยู่ในเวล�เร่งคว�มพ�กคว�มเพียร...	ให้ตื่นเนื้อตื่นตัวตลอดเวล�	ก็ยอมรับว่�ถูกต้อง

	 แต่เวล�นี้ควรจะต้องพักผ่อนธ�ตุขันธ์พอประม�ณ	ต่อไปนี้กำ�หนดสอนเจ้�ของ	รำ�พึงในเจ้�ของ	 

แล้วเวล�ก�รตื่นนอนก็ควรจะให้รู้ทิศใต้ทิศเหนือที่นั่นที่นี่แล้วค่อยลุกขึ้นม�ธรรมด�	 ด้วยคว�มมีสติ

ธรรมด�	ต้องก�รอย่�งนี้	ทีนี้เร�จะฝÖกให้มันพอรู้สึกตัวแล้วมองรู้ทิศท�งแล้วลุกขึ้นธรรมด�เรียบ	ๆ	ไม่

ให้ตื่นปÖ๋งปั๋งอย่�งนั้น	พย�ย�มฝÖก...	เร�ก็พย�ย�มฝÖกม�ร่วมปÕ...	ให้รู ้สึกตัวแล้วลุกขึ้นม�ธรรมด�	ฝÖก

อยู่ร่วมปÕจึงเปลี่ยนได้�”
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๑๓๓ ๑๐ คืนแห่งความสำาเร็จ



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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	 ท่�นกล่�วถึงจุดนี้	 ทำ�ให้ทร�บชัดเจนว่�	 

คนเร�นี้ดีได้ด้วยก�รฝÖก	 ฝÖกหัดเช่นไรย่อมเป็นไป

เช่นนั้น	จะให้อยู่เฉย	ๆ	แล้วดีขึ้นม�เอง	ย่อมเป็น

ไปไม่ได้

	 ท่�นยังเล่�ถึงคว�มย�กลำ�บ�กในก�รต่อสู้

กับกิเลสถึงขน�ดต้องยอมเสียสละได้แม้กระท่ัง

ชีวิตของตนเพื่อแลกกับธรรมอันสุดประเสริฐ		ดังนี้

	 “�เมื่อถึงคลื่นท่ีจะฟัดกับกิเลสอย่�งเต็ม

เหนี่ยวแล้ว	ชีวิตนี้ไม่มีคว�มหม�ยเลย	เรียกว่�ต�ย

ก็ยอมต�ย	เสียสละเอ�ชีวิตเข้�แลกเลย

	 เพร�ะกิเลส	ถ้�มันไม่เก่งจริง	ๆ 	แล้ว	มันคงไม่ส�ม�รถ 

ครองหัวใจสัตว์โลกได้ตลอดม�ทุกภพทุกช�ติเช่นนี้	 ครั้นพอจะ

ต่อกรกับมัน	 มันก็เลยต้องฟัดกันให้เต็มเหนี่ยว	 เรียกว่�ทุกข์

แสนส�หัส�”

	 ท่�นเคยเปรียบคว�มทุกข์ย�กลำ�บ�กนี้กับก�รติดคุก

ติดตะร�งไว้ดังนี้

	 “�ตั้งแต่บัดนั้น�	 ขึ้นเวที	 ไม่มีก�รให้น้ำ�	 ถ้�ว่�ให้

น้ำ�ก็ให้เวล�หลับ	นอกนั้นไม่มี	กรรมก�รไม่ต้อง	ไม่มีกรรมก�ร

แยก	มันจะต�ยช้�ไป	ใครเก่งให้อยู่บนเวที	ใครไม่เก่งให้ตกเวที	

ระหว่�ง	กิเลส	กับ

ธรรม	ฟัดกันบนหัวใจเร�	เอ้�	ใครเก่งให้อยู่บนเวที	ใครไม่เก่ง	

เอ้�	ให้ตกเวที�	ติดคุกติดตะร�งนี้	เร�สมัครเลยนะ

	 คว�มทุกข์ย�กลำ�บ�กในก�รประกอบคว�มพ�กเพียร	 

เร�หนักม�กขน�ดนั้น	 เข�ว่�ติดคุกติดตะร�งนี้เป็นคว�มทุกข์คว�มลำ�บ�ก	 เร�จะสมัครไปติดคุกติด 

ตะร�ง	 เพร�ะติดคุกติดตะร�งกินข้�ววันละ	 ๓	 มื้อ	 จักตอกเหล�ตอกได้วันละ	 ๕	 เส้น	 ฆ่�เวล�ไปวัน 

หนึ่ง	 ๆ	 พอได้ถึงวันออก	 แต่ส่วนเร�ถ้�กิเลสไม่พังจ�กหัวใจเมื่อไร	 ไม่มีวันออก	 ต้องเอ�กันจนเป็น 

จนต�ย	มันก็หนักม�กละซิ�”	

	 แม้ทุกข์ย�กลำ�บ�กเพียงใด	 คว�มพ�กเพียรเข้มแข็ง	 และใจมุ่งมั่นของท่�นมีน้ำ�หนักม�กกว่� 

คำ�กล่�วที่ว่�	ความพยายามอยู่ท่ีไหน  ความสำาเร็จอยู่ที่นั่น จึงเป็นจริงขึ้น	ปร�กฏผลเป็นคว�มบริสุทธิ์

อยู่ในใจท่�น
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๑๑
สมบÙรณ์ด้วยปรÔยัตÔ ปฏÔบัตÔ ปฏÔàว¸ 

พระครั้งพุทธกาล บวชเพื่อนิพพานจริง ๆ 

	 หลวงต�กล่�วถึงคว�มจริงจังของพระในครั้งพุทธก�ล	ดังนี้

	 “...ในครั้งพุทธก�ล	 พระพุทธเจ้�เป็นองค์ประท�นพระโอว�ทแก่บรรด�พระ	 ผู้ปฏิบัติที่เข้�ม�

อบรมศึกษ�	และศึกษ�เพื่ออรรถเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพ�นจริง	ๆ	ไม่ได้ศึกษ�เพียงสักแต่ชื่อแต่น�ม

เพร�ะคว�มจดจำ�เพียงเท่�นั้น	และไม่ได้ศึกษ�เพื่อเอ�ขั้นเอ�ภูมิดังปัจจุบันนี้

	 นอกจ�กท่�นจะได้ยินได้ฟังธรรมจ�กพระพุทธเจ้�ผู้สมบูรณ์แบบทุกอย่�งในเรื่องมรรคผล	 ท่�น

ยังได้อยู่ในสถ�นที่ที่เหม�ะสมในก�รชำ�ระกิเลสอยู่ทุกก�ลอีกด้วย	 โดยมักหลีกเร้นอยู่ในป่�เข�ลำ�เน�ไพร	

ไม่ค่อยพลุกพล่�นวุ่นว�ยด้วยฝูงชน

	 พระผู้ม�ศึกษ�ก็ล้วนแต่มีคว�มมุ่งมั่นต่อมรรคผลต่อวิมุตติต่อคว�มพ้นทุกข์จริง	 ๆ	 โดยมีคว�ม

พ�กเพียรเป็นพื้นฐ�นเพร�ะเห็นภัยจ�กก�รเวียนว่�ยต�ยเกิด	 ง�นของพระในครั้งพุทธก�ลจึงมีแต่เรื่อง

ของง�นเดินจงกรม	นั่งสม�ธิภ�วน�	 ซึ่งก็คือง�นฆ่�กิเลสโดยตรงนั่นเอง	 ฉะนั้นผลแห่งก�รปฏิบัติจึงมัก

บรรลุสมคว�มตั้งใจ	เกิด	พระอรหันต์ขีณาสพ ขึ้นอย่�งม�กม�ยในสมัยนั้น...”

 ย้อนกลับม�สู่ชีวิตของท่�น	 แรกเริ่มเดิมทีท่�นก็มิได้ตั้งใจอย�กบวชแต่อย่�งใด	 ด้วยขนบ 

ประเพณีแต่โบร�ณทำ�ให้พ่อแม่ปร�รถน�จะได้บุญจ�กก�รบวชของลูก	 ใจในทีแรกแม้จะยังไม่พร้อม	แต่

ด้วยน้ำ�ต�พ่อแม่ทำ�ให้ท่�นตระหนักเห็นคว�มปร�รถน�อย่�งแรงกล้�ของพ่อแม่ท่ีจะขออ�ศัยพึ่งใบบุญ

บวชจ�กลูกเพื่อเป็นทุนอุดหนุนชีวิตหลังสิ้นอ�ยุขัยแล้ว	 คว�มกตัญญูรู้คุณทำ�ให้ตัดใจได้	 เมื่อเข้�สู่ร่ม

ก�ส�วพัสตร์	 นิสัยทำ�อะไรทำ�จริงอันติดม�แต่ครั้งฆร�ว�ส	 ทำ�ให้มีคว�มจริงจังต่อก�รศึกษ�ธรรมวินัย

ของพระพุทธเจ้�	จึงเริ่มเข้�ใจจุดหม�ยแท้จริงของชีวิต

 เมื่อเรียนปริยัติก็เรียนเพื่อเก็บหอมรอมริบข้อธรรมและวินัยหล�ยแง่หล�ยมุม	 โดยหวังเป็น

เครื่องมือเคร่ืองใช้ในก�รออกปฏิบัติธุดงคกรรมฐ�นอย่�งแท้จริง

มิใช่หวังชั้นหวังภูมิยศศักดิ์แต่อย่�งใด	 คว�มรู้นั้นทำ�ให้พอมีเกณฑ์ 

บรรทัดฐ�นในก�รเส�ะห�ครูอ�จ�รย์ผู้รู้จริงเรื่องมรรคผล	 และ

ข้อปฏิบัติที่ตรงท�ง

	 จ�กนั้นเมื่อมีโอก�สเข้�ศึกษ�อบรมกับท่�นอ�จ�รย์มั่น	 

จึงได้เร่งคว�มเพียรอย่�งเต็มสติกำ�ลังคว�มส�ม�รถด้วย

จิตตภ�วน�	 จนส�ม�รถหลุดพ้นจ�กอ�สวะกิเลสเข้�สู่แดนแห่ง 

คว�มพ้นทุกข์อันเกษม	 ชีวิตนักบวชของท่�นจึงสมบูรณ์พร้อม 

ด้วย»ÃÔÂÑµÔ  »¯ÔºÑµÔ áÅÐ»¯ÔàÇ¸

๑๓๕ ๑๑ สมบูรณ์ด้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

พระไตรปิฎกใน : พระไตรปิฎกนอก 

ผู้รู้จริง : ผู้รู้จำา
	 ท่�นเปรียบเทียบคว�มรู้จ�กก�รเรียนปริยัติกับคว�มรู้จ�กก�รปฏิบัติไว้ดังนี้
 “�¾ÃÐäµÃ»Ôฎ¡ã¹ คือ	ผู้สิ้นกิเลสแล้ว	เป็นผู้ทรงธรรมล้วน	ๆ	ไว้บริสุทธิ์เต็มที่	¾ÃÐäµÃ»Ôฎ¡-
¹Í¡ เป็นคนที่มีกิเลสไปจดจ�รึกเอ�ม�แยกเข้�ไปอีกว่�	¾ÃÐäµÃ»Ôฎ¡µÒ´Õ	คือ	ท่�นผู้สว่�งกระจ่�งแจ้ง	 
ทรงธรรมแท้	 ทรงธรรมที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่ไว้คือ	 พระพุทธเจ้�	 พระธรรม	 พระอรหันต์ท่�น	 นี่ออก 
จ�กหัวใจของท่�นจ้�ไปหมดครอบโลกธ�ตุ
 ¾ÃÐäµÃ»Ôฎ¡µÒºÍ´	คือ	เร�เรียนเท่�ไหร่ก็เรียน	ฟ�ดจนจบพระไตรปÔฎกก็ได้แต่ชื่อ	ได้แต่น�ม
ได้แต่คว�มจำ�	ได้แต่ตำ�รับตำ�ร�	ไม่ได้คว�มจริงอย่�งท่�นม�	ก็เรียกว่�ผู้ไปจดจ�รึก	หรือ	ถ้�เป็นประเภท
นั้นก็ต�ม	แล้วผู้ที่เรียนต�มนั้นก็เป็นคนต�บอด	คำ�ว่�	“บอด”	นี้หม�ยคว�มว่�กิเลสครอบงำ�หัวใจ	ใจยัง

มืดมิดปÔดต�อยู่แม้จะเรียนอรรถเรียนธรรม	ก็มีแต่ชื่อแต่น�มของอรรถของธรรม	แต่ใจยังบอดอยู่�”

“ธรรม” รู้เห็นได้ด้วย “การปฏิบัติจริง”
	 ด้วยเหตุข้�งต้นนี้ท่�นจึงเน้นภ�คปฏิบัติม�กที่สุด	โดยให้เหตุผลไว้อย่�งละเอียดลออดังนี้
	 “�	พระพุทธศ�สน�ของเร�ต�มตำ�รับตำ�ร�ท่�นก็มีไว้สมบูรณ์	ทั้งพระสุตตันตปÔฎก	พระวินัย-
ปÔฎก	พระอภิธรรมปÔฎกท่�นบรรจุไว้เรียบร้อย	เร�ก็เรียนม�ต�มนั้นเรียนต�มที่ท่�นจดจ�รึกเอ�ไว้ในปÔฎก
ต่�ง	 ๆ	 เข้�สู่หัวใจด้วยคว�มจำ�	 ในระยะนี้ก�รเรียนทั้งหมดไม่ว่�จะเรียนปÔฎกใดเข้�สู่ใจ	 เป็นเข้�สู่ด้วย
คว�มจำ�	 ธรรมะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ท่องบ่นสังวัธย�ยทั้งหมด	 รวมเข้�ม�สู่ใจ	นี้เป็นธรรมะภ�คคว�ม
จำ�	ไหลเข้�สู่ใจด้วยคว�มจำ�	ยังไม่เข้�สู่ใจด้วยคว�มจริง
	 เพร�ะฉะนั้นผู้ศึกษ�ม�กน้อยจึงไม่พ้นคว�มสงสัยในก�รดำ�เนินว่�จะดำ�เนินอย่�งไรดี	 ดำ�เนิน
อย่�งไรถูกหรืออย่�งไรผิด	 คว�มสงสัยนี้จะต้องเป็นพื้นอยู่โดยดีในบรรด�นักปริยัติทั้งหล�ยไม่ว่�ท่�นว่�
เร�	นี่พูดต�มหลักคว�มจริงซึ่งมีอยู่ในหัวใจของผู้ศึกษ�เล่�เรียนม�
	 เร�อย�กจะพูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยว่�	 ทุกดวงใจเป็นอย่�งนั้น	 เพร�ะจะเป็นเรื่องที่จะเป็น
อย่�งนั้นโดยแท้	 เนื่องจ�กไม่มีผู้สันทัดจัดเจนในปฏิปท�เครื่องดำ�เนินและรู้เห็นจ�กก�รดำ�เนินนั้น	 อัน
เป็นฝ่�ยผลม�ก่อน	 แล้วม�ชี้แจงแสดงบอก	 จึงทำ�ให้ผู้ที่ศึกษ�ม�กน้อยอดสงสัยไม่ได้	 จำ�ต้องสงสัยอยู่
โดยดี	นี่เป็นคตินิสัยของปุถุชนเร�โดยทั่ว	ๆ	ไป
	 ก�รพูดถึงก็พูดถึงแต่ภ�คคว�มจำ�	 ไม่ว่�จะพูดถึงธรรมในปÔฎกใด...	 พระวินัยปÔฎกนั้นรู้แล้วว่�
ต้องอ�ศัยคว�มจำ�เป็นหลักสำ�คัญที่จะประพฤติปฏิบัติตัว	 อันนี้ไม่พิสด�รอะไรม�ก	 ที่พิสด�รม�กก็คือ
พระสุตตันตปÔฎกและพระอภิธรรมปÔฎก	ซึ่งเป็นธรรมที่พิสด�รม�กจริง	ๆ	...
	 ผู้ท่ีเรียนม�ท้ังหล�ยนี้ไม่ได้มีคว�มจริงเข้�สู่ใจแล้วจะ
เอ�อะไรไปประพฤติปฏิบัติ	 จึงต้องแบกคว�มสงสัยเต็มหัวใจ
อยู่นั่นแล	 เรียนก็เรียน	 รู้ก็รู้ในภ�คคว�มจำ�	 แต่วิธีปฏิบัติเมื่อ
ไม่มีผู้ชำ�นิชำ�น�ญพร้อมทั้งก�รทรงผลม�แล้วม�พ�ดำ�เนิน	 จึง
เป็นเรื่องลำ�บ�กอยู่ม�ก	 ไม่ส�ม�รถที่จะปฏิบัติได้โดยถูกต้องดี
ง�มและร�บรื่นไปโดยสม่ำ�เสมอเลย	 ด้วยเหตุนี้	 จึงต้องเส�ะ
แสวงห�ครูห�อ�จ�รย์อย่�งสมัยปัจจุบันนี้ก็คือ	 หลวงปู่มั่นเป็น
สำ�คัญ�”

๑๓๖



ผู้ปฏิบัติจริงไม่ถกเถียงใคร� เพราะมองดูก็รู้หมด
	 คว�มรู้ที่เกิดจ�กก�รเรียนธรรมกับคว�มรู้จ�กก�รปฏิบัติธรรมจนเห็นจริงท่�นเคยเปรียบให้มอง

เห็นภ�พง่�ย	ๆ	ดังนี้
	 “�คนมีกิเลสไปอ่�นพระไตรปÔฎกไปเรียนพระไตรปÔฎก�	 ถกเถียงกันยุ่งไปหมด	 เห็นไหมนั่น
เพร�ะคนมีกิเลส	 ธรรมเป็นของจริงแค่ไหนหัวใจไม่ได้จริง	 ใจปลอม	 มันก็ถกเถียงกันเพร�ะคว�มปลอม
ไม่ใช่เพร�ะคว�มจริง	ถ้�ผู้ปฏิบัติแล้วมองดูที่ไหนก็รู้หมด	 เหมือน	ช้าง ตัวหนึ่งนั่นละ	อันไหนเป็นห�ง
ช้�ง	อันไหนเป็นงวงช้�ง	อะไรเป็นง�	อะไรเป็นหู	อะไรเป็นสีข้�งมันก็รู้หมดคนต�ดี	ๆ	แต่คนต�บอดไป
คลำ�	คลำ�ตรงไหนก็ว่�ช้�งเหมือนนั้นเหมือนนี้ไป	ก็อย่�งนั้นแหละ�
	 �ต�บอดคนหนึ่งว่�	�ªéÒ§¹ÕéàËÁ×Í¹äÁé¡ÇÒ´�	เพร�ะไปคลำ�ถูกห�งช้�ง	ต�บอดอีกคนหนึ่งไปคลำ�
ถูกข้�งของมันก็ว่�	�äÁèãªè¹Ð ªéÒ§¹ÕéàËÁ×Í¹½ÒàÃ×Í¹�
	 อีกคนหนึ่งไปคลำ�ถูกข�ของมัน...	เถียงกันอีกละ	 �äÁè ªéÒ§äÁèãªè½ÒàÃ×Í¹ ªéÒ§äÁèãªèäÁé¡ÇÒ´ ªéÒ§
ÁÑ¹¤×Íµé¹àÊÒ�
	 คนหนึ่งก็ไปคลำ�ถูกหูมันอีกแหละคลำ�ช้�งตัวเดียวกันนั่นแหละ	 คลำ�คนละแห่ง	 ๆ	 คนที่ไปคลำ�

ถูกหูนี้ก็ม�ค้�นเอ�นี่
 �ªéÒ§ÁÑ¹äÁèãªèµé¹àÊÒ ÁÑ¹àËÁ×Í¹¡ÃÐ´é§½Ñ´¢éÒÇ�

	 คร�วนี้ผู้ที่ม�คลำ�เอ�งวงของมันนี้ว่�	 �ªéÒ§¤×Í»ÅÔ§�	 ก็เถียงกันอยู่อย่�งนั้นละ	 และเถียงกันอยู่ใต้ร่ม

มะกอกด้วยนะ	พอดีลมพัดม�มะกอกหล่นตูมใส่หัวต�บอดคนหนึ่ง	แกก็ร้องขึ้นว่�

 �àÎéÂ ¡Ù¾Ù´áµè»Ò¡¹Ð ÁÖ§¶Ö§¢¹Ò´¶Ö§äÁé¶Ö§Á×Í µÕ¡Ù¶Ö§¢¹Ò´¹ÕéàªÕÂÇàËÃÍ�

	 ว่�แล้วก็ซัดกันเลย	 ทีนี้ต�บอด	 ๖	 คนฟัดกันนัวเลย	 เพร�ะมะกอกลูกเดียวอันนี้ก็เหมือนกัน	 
คนนั้นว่�งั้น	 คนนี้ว่�อย่�งงี้นะ	 เวล�นี้มะกอกกำ�ลังจะหล่นลงหรือมันหล่นลงแล้วก็ไม่รู้นะ	มะกอกหล่น 
ลงในพวกนี้นะ	 พวกเร�เหมือนต�บอดคลำ�ช้�งนั่นละ	 คลำ�

ไปถูกตรงไหนก็ว่�	ธรรม	นี้เหมือนนั้น	ๆ	ไปหมดเลย
	 คนต�ดีมองดูช้�งมันเห็นหมดจะไปสงสัยอะไร	 
ช้�งทั้งตัวไม่สงสัยคนต�ดีดูแปêบเดียวรู้	 นั่นแหละพระพุทธเจ้� 
พระอรหันต์ท่�นดู	 ธรรม	 ท่�นดูเหมือนคนต�ดีดูช้�ง	 พวก
เร�เรียนธรรมดู	ธรรม เหมือนต�บอดคลำ�ช้�ง	 เถียงกันวัน

ยังค่ำ��
	 ...มะกอกหล่นไปไหนแล้วไม่รู้	 มะกอกไม่ได้สนใจใครหรอก..	แต่พวกนี้เลยซัดกันนัวเลย	แทนที่
จะชำ�ระคดีมันก็เลยไม่ได้ชำ�ระ	 มะกอกม�ตีหัวแล้วซัดกันนัวเลย...	 ฟัดกันอยู่ในสน�มต�บอด	 มันจะไม่
เลิกนะ	ทีนี้ไม่ทร�บว่�มะกอกม�จ�กไหน	มันก็ห�ย�กนะมะกอกที่จะม�หล่นตูมใส่หน้�ผ�กพวกนี้	มันห�
ย�กนะ
	 สมัยทุกวันนี้จะไม่ค่อยมีแล้วนะมะกอก	 คือใครไม่ได้สนใจมะกอกยิ่งกว่�คลำ�ช้�ง	 แล้วม�เถียง
กันตีกัน	นั่นแหละ...	พวกเร�มันเรียน	เรียนด้วยคว�มจำ�...
	 �ใครเรียนที่ตรงไหนก็ไปยึดกรรมสิทธิ์อวดอำ�น�จคว�มรู้คว�มฉล�ดของตนข้ึนจ�กคว�มจำ�นั้น	 
แฝงคว�มจำ�ไปอีกเป็นปลอม	 ๆ	 ไปอีก	 เอ�ม�โต้กันเสียเป็นบ้�น้ำ�ล�ยโดยไม่รู้สึกตัว	 ถ้�ห�กปฏิบัติให้รู้
ต�มคว�มจริงของธรรมที่ท่�นสอนไว้�	 ก็จะไปถ�มใคร	 ไปโต้เถียงกันให้เสียเวล่ำ�เวล�ทำ�ไม	 ถ้�ไม่ใช่
ต�บอดคลำ�ช้�ง

��ä»âµéà¶ÕÂ§¡Ñ¹

ãËéàÊÕÂàÇÅèำÒàÇÅÒ·ำÒäÁ�

¶éÒäÁèãªèµÒºÍ´¤ÅำÒªéÒ§...� 

๑๓๗ ๑๑ สมบูรณ์ด้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 ท่�นให้ปฏิบัติซี	 ให้รู้ซี	 ใครรู้ม�กน้อยเท่�ไรอ�จห�ญ	 
ทำ�ไมจะไม่อ�จห�ญสัมผัสด้วยใจรู้ด้วยใจ	 เพร�ะปฏิบัติด้วยใจ 
นี่	 ต้องรู้ทั้งกิเลสหย�บกล�งละเอียด	 รู้ทั้งธรรมอย่�งหย�บ  
อย่�งกล�ง	 อย่�งละเอียด	 และอย่�งละเอียดสุดสิ้นพ้นคว�ม

ละเอียดไปจนถึงคว�มบริสุทธิ์	ไม่รู้ที่ใจอะไรจะเป็นผู้รู้�”

สายทางน้ำา� ไหลเข้าสู่มหาสมุทร : 

สายทางการปฏิบัติ� ไหลเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพาน
	 ผลแห่งก�รบำ�เพ็ญของนักปฏิบัติแต่ละคน	ๆ	เพื่อเข้�
สู่แดนนิพพ�นนั้นท่�นเคยเปรียบไว้ดังนี้
	 “�แม่น้ำ�ส�ยต่�ง	ๆ	ไม่ว่�ส�ยใดก็ต�มไหล 
ลงม�แล้วไปรวมลงในมห�สมุทรแห่งเดียวกัน	 
แม่น้ำ�ส�ยต่�ง	ๆ 	เร�จะเรียกว่�แม่น้ำ�ส�ยนั้น	ๆ 	เช่น	 
แม่น้ำ�บ�งปะกง	แม่น้ำ�เจ้�พระย�	แม่น้ำ�น่�น	แม่น้ำ�
อะไรก็ต�มนะ	นี่เรียกว่�ส�ยท�งของน้ำ�ไหลลง
	 พอเข้�ถึงมห�สมุทรแล้วเป็นน้ำ�มห�สมุทร
อันเดียวกันหมด	 แยกกันไม่ออก	 ไม่มีว่�แม่น้ำ�ส�ย
นั้นส�ยนี้	เมื่อเข้�สู่มห�สมุทรทะเลหลวงแล้วเรียกว่�	
แม่น้ำ�สมุทรอย่�งเดียวกันหมด�
	 แม่น้ำ�ส�ยต่�ง	ๆ 	เปรียบกับผู้บำ�เพ็ญในที่ต่�ง	ๆ 	อยู่ที่ไหนก็ต�ม	เมื่อบ�รมีแก่กล้�พอไหลเข้�ม�	
ใกล้เข้�ม�	ๆ 	สร้�งคุณง�มคว�มดี	นี่เรียกว่�แม่น้ำ�ส�ยต่�ง	ๆ 	ไหลเข้�ม�อย่�งนี้	พอม�กเข้�	จวนเข้�	ๆ 	 
ก็ถึงแม่น้ำ�มห�สมุทรทะเล		เนี่ยอันนี้	ก็เข้�ถึงมห�วิมุตติมห�นิพพ�น	เมื่อเต็มที่แล้วก็ต้องถึงขั้นสุดยอด
แห่งธรรมทั้งหล�ยได้เหมือนกันหมด
	 ไม่ได้เลือกว่�เป็นผู้หญิงผู้ช�ยนักบวชฆร�ว�สนะ	 สำ�คัญอยู่ที่ก�รสร้�งบ�รมีซึ่งเป็นพื้นฐ�นอัน
สำ�คัญที่จะยกผู้บำ�เพ็ญให้ถึงคว�มหลุดพ้นได้	ทีนี้เมื่อบำ�เพ็ญเต็มที่	ๆ	ก็เหมือนกับแม่น้ำ�ส�ยต่�ง	ๆ	ค่อย 
ไหลเข้�ม�	ใกล้เข้�ม�	ๆ	บ�รมีแก่กล้�ก็ใกล้เข้�ม�	ๆ	พอถึงกันปุêบ	ก็เรียกว่�ถึงเต็มภูมิเป็นอรหัตตบุคคล 
ขึ้นม�
	 นั่นละมห�วิมุตติมห�นิพพ�น	 เข้�ถึงแล้วทีนี้	 ผู้บรรลุธรรมนี้เข้�ถึงมห�วิมุตติมห�นิพพ�นแล้ว
เป็นมห�วิมุตติมห�นิพพ�นเหมือนกันหมด	 ทีนี้แยกไม่ออกว่�ผู้นี้ร�ยนี้	 ร�ยนี้ม�จ�กไหน	 ม�จ�กไหน 
พูดไม่ออก	เพร�ะเข้�ถึงแล้ว	เรียกว่�แม่น้ำ�ส�ยต่�ง	ๆ	ไม่มีคว�มหม�ยละ	เพร�ะเข้�ในมห�สมุทรทะเล 
หลวงอันเดียวกัน
	 นี่		ผู้บำ�เพ็ญในคุณง�มคว�มดีประเภทต่�ง	ๆ		ก็เป็นดุจแม่น้ำ�ลำ�คลองแต่ละร�ย	ๆ	ไหลเข้�	ๆ	 
แล้วเข้�สู่จุดสุดยอดแห่งคว�มพ้นทุกข์	ว่�งั้นเลย	เรียกว่�คว�มพ้นทุกข์อยู่ที่จุดนั้น	อยู่ที่มห�วิมุตติมห�- 
นิพพ�น	เนี่ย	เข้�ถึงนั้นแล้ว	เป็นมห�วิมุตติมห�นิพพ�นอันเดียวกันหมด
	 เพร�ะฉะนั้นท่�นจึงว่�	 บรรด�ผู้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้ว	 นับแต่พระพุทธเจ้�ลงม�ถึง
ส�วกองค์สุดท้�ยเป็นเหมือนกันหมด	นั่นฟังซิ	แยกกันไม่ออก...	ไม่มีคำ�ว่�ยิ่งว่�หย่อนต่�งกัน	แยกกันไม่
ออก�”

๑๓๘



๑๒
ปฏÔปทาสายท่านอาจารย์มัèน

ระลึกพระคุณ... ท่านอาจารย์มั่นไม่สร่าง«า

 หลวงต�กล่�วกับพระเณรเสมอ	ๆ 	ว่�ผลแห่งธรรมที่พ�กเพียรปฏิบัติม�จนประจักษ์ใจได้ก็ด้วย

อุบ�ยคำ�แนะนำ�สั่งสอนจ�กท่�นอ�จ�รย์มั่น	 ด้วยเหตุนี้ท่�นจึงให้คว�มเค�รพบูช�	 และระลึกบุญระลึก

คุณต่อท่�นอ�จ�รย์มั่นอย่�งสุดจิตสุดใจ	ชนิดมอบก�ยถว�ยชีวิตแก่ท่�นได้	ท่�นเคยกล่�วยกย่องคุณธรรม

และคุณสมบัติของท่�นอ�จ�รย์มั่นว่�เป็นผู้พรั่งพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่�ง	 ไม่มีสิ่งใดตกเรี่ยเสียห�ยเลย	 

ไม่ว่�จะเรื่องหลักธรรมหลักวินัย	 ท่�นอ�จ�รย์มั่นส�ม�รถเก็บหอมรอมริบได้หมด	 เรื่องญ�ณหยั่งทร�บ	 

หรือคว�มรู้ภ�ยในก็สุดเลิศเลอ

	 คว�มเค�รพบูช�อย่�งสูงสุดของท่�นที่มีต่อท่�นอ�จ�รย์มั่นนั้น	 ท่�นเคยกล่�วไว้อย่�งจับจิต

จับใจผู้ฟังว่�

	 “�พ่อแม่ครูอ�จ�รย์มั่นท่�นเป็นทั้งพ่อเร�ทั้งแม่เร�	ทุกอย่�งรวมอยู่ในนั้นหมด	 ให้อรรถให้

ธรรม	ให้ข้อคิดเห็นที่จะเป็นสิริมงคล	สิ่งใดไม่ดีปัดเป่�ออกไปด้วยคำ�แนะนำ�สั่งสอนทุกแง่ทุกมุม	จึงเป็น

เหมือนกับพ่อกับแม่ของเร�	เหมือนเร�มีพ่อมีแม่นี่แหละ�

 เร�เค�รพท่�นสุดขีด	 ในหัวใจของเร�นี้อยู่กับพ่อแม่ครูอ�จ�รย์มั่นหมดเลยเร�พูดจริง	 ๆ	 ใน

บรรด�ครูบ�อ�จ�รย์ทั้งหล�ย	เร�ไม่ได้ประม�ทท่�น	เร�ไม่ได้คบค้�สม�คมกับท่�นสนิทติดจมจริง	ๆ	 

ฝ�กเป็นฝ�กต�ยเหมือนพ่อแม่ครูอ�จ�รย์มั่น	นี่ทุกสิ่งทุกอย่�งตั้งแต่	กิ	แต่	ก�	แต่	เอะ	แต่	เอ	เรื่อยไป	 

ท่�นสอนหมดในภ�คปฏิบัติธรรมนะ

	 ส่วนภ�คปริยัติเร�ก็เรียน	 เรียนไปแล้วแต่ไม่เป็นท่�เป็นท�งอะไร	 เพียงแค่จดได้ม�	 จำ�ได้ม� 

เฉย	ๆ	ไม่รู้วิธีภ�คปฏิบัติเป็นยังไง	ท่�นต้องบอก	อันนี้ทำ�อย่�งนี้เครื่องมืออันนี้เอ�ไปทำ�อย่�งนั้น	เครื่อง

มืออันนี้ไปใช้อย่�งนี้	ๆ	ที่เร�เรียนม�เร�จำ�ได้แต่ปฏิบัติไม่ถูก	ปฏิบัติไม่เป็น	อ�ศัยท่�นพ�ปฏิบัติดำ�เนิน

ก�รเรียนม�นั้นเร�จำ�ได้แต่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติ	 ท่�นก็หยิบออกม�	 อันนี้ให้ทำ�ประโยชน์อย่�งนั้น	 อันนั้นให้

ทำ�ประโยชน์อย่�งนั้น	ๆ	เร�ก็ยึดก็จับเอ�ได้จ�กท่�นเรื่อยม�จนเป็นภ�คปฏิบัติ

	 ภ�คปฏิบัติก็เอ�อีกเหมือนกันต้องให้ท่�นเป็นแม่เหล็ก	เป็นเครื่องดึงดูดเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร	เร�อยู่

ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรเหมือนกับก�จับภูเข�ทอง...	เหลืองอร่�มไปเลย	กิเลสมันกลัวเวล�ม�อยู่กับท่�นกิเลสมัน

ก็หมอบ	อยู่กับท่�นสบ�ยๆ	นี่ก็เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรอันหนึ่ง	เป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดเร�ให้มีแก่ใจประกอบ

คว�มพ�กเพียรเอ�เป็นเอ�ต�ยหนักเบ�ออกม�จ�กท่�น	 ได้รับก�รศึกษ�จ�กท่�น	 ทุกสิ่งทุกอย่�งท่�น

แนะนำ�เต็มภูมิ	และพ�ปฏิบัติเต็มกำ�ลังทุกด้�น�	อันนี้ท่�นสอนละเอียดลออม�กทีเดียว�”

	 คว�มเค�รพผูกพันระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูอ�จ�รย์ที่แนบแน่นฝังจิตของท่�นนั้น	จะทร�บ 

ได้ชัดเจนจ�กคำ�เทศน์ของท่�นตอนหนึ่งว่�

๑๓๙ ๑๒ ปฏิปทาสายท่านอาจารย์มั่น
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ลูกหลาน� พ่อแม่ครูอาจารย์มั่น

	 ด้วยอุบ�ยคำ�แนะนำ�สั่งสอนจ�กผู้รู้จริงเห็นจริงเช่น

ท่�นอ�จ�รย์มั่นนี้เอง	 ทำ�ให้บรรด�ลูกศิษย์ลูกห�ภิกษุบริษัท

ที่เข้�ม�ศึกษ�กับท่�นอ�จ�รย์มั่นมีเป็นจำ�นวนม�กแตก

กระจ�ยอยู่ทั่วประเทศ	 เพร�ะได้หลักได้เกณฑ์ที่ถูกต้องจ�ก

ท่�นม�เป็นเครื่องดำ�เนินจนเป็นที่อบอุ่นใจ	 ท่�นเคยเล่�ให้

พระเณรฟังเกี่ยวกับปฏิปท�ของท่�นอ�จ�รย์มั่นว่�

	 “�พ่อแม่ครูอ�จ�รย์มั่น	 ท่�นพ�ดำ�เนินอย่�งถูก

ต้องแม่นยำ�	ถือเอ�ธุดงควัตร	๑๓๑	นี้เป็นพื้นเพในก�รดำ�เนิน	

และก�รประพฤติปฏิบัติจิตใจของท่�นก็เป็นไปโดยสม่ำ�เสมอ	 

ไม่นอกลู่นอกท�งทำ�ให้ผู้อื่นเสียห�ย	 และริจะทำ�เพื่อคว�มเด่นคว�มดังอะไร	 ออกนอกลู่นอกท�งนั้นก็

ไม่มี	เป็นแนวท�งที่ร�บรื่นดีง�มม�ก	นี่ละเป็นที่นอนใจ	เป็นที่ต�ยใจ	ยึดถือไว้ได้โดยไม่ต้องสงสัย	ก็คือ

ปฏิปท�เครื่องดำ�เนินของท่�น

	 นี่ครูบ�อ�จ�รย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกห�ของท่�นก็มีจำ�นวนม�ก	 พ�กันดำ�เนินม�	 ยึดถือหลักนั้น 

แหละม�ปฏิบัติได้แพร่หล�ยหรือกระจ�ยออกไปแก่บรรด�ลูกศิษย์ทั้งหล�ยเป็นแขนง	ๆ	จนกระทั่งถึง 

พวกเร�นี้ก็ม�จ�กส�ยของท่�นนั่นเองเป็นที่แน่ใจไม่สงสัย	คือไม่มีคำ�ว่�แฝง	ๆ	หรือแผลง	ๆ	อะไรออก

ไป	 ให้เป็นที่สะดุดต�ไม่แน่ใจอย่�งนี้ไม่มี	 ท่�นดำ�เนินอะไรเป็นที่เหม�ะสมทั้งนั้น	 คือมีแบบมีฉบับเป็น

เครื่องยืนยันไม่ผิดเพี้ยนไปเลย

	 นี่เพร�ะเหตุไร	 เพร�ะเบื้องต้นท่�นก็ตะเกียกตะก�ยก็จริง	 แต่ตะเกียกตะก�ยต�มหลักธรรม

หลักวินัย	ไม่ได้นอกเหนือไปจ�กหลักธรรมหลักวินัย	หลักวินัยคือกฎของพระ	ระเบียบของพระ	ท่�นตรง

เปëงเลย	และหลักธรรมก็ยึดธุดงค์	๑๓	ข้อนี้	 เป็นท�งดำ�เนิน	 ไม่ได้ออกนอกลู่นอกท�งนี้ไปอย่�งท�งอื่น

บ้�งเลย	นี่จึงเป็นที่น่�อนุโมทน�เป็นอย่�งยิ่งม�ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของท่�น

๑		ท่�นกล่�วไว้ในหนังสือปฏิปท�พระธุดงคกรรมฐ�นส�ยท่�นอ�จ�รย์มั่นว่�	 
“�ธุดงค์	๑๓	แต่ละข้อมีคว�มหม�ยในก�รปร�บปร�มกิเลสทุกประเภทได้อย่�งอัศจรรย์ย�กที่ค�ดให้ทั่วถึงได้	ดังนี้

	 	๑	บิณฑบ�ตเป็นวัตร	 	๒	บิณฑบ�ตต�มลำ�ดับบ้�น	 	๓	ไม่รับอ�ห�รที่ต�มส่งทีหลัง	 	๔	ฉันในบ�ตร
	 	๕	ฉันหนเดียวในวันหนึ่ง	ๆ	 	๖	ถือผ้�ส�มผืน	 	๗	ถือผ้�บังสุกุล	 	๘	อยู่รุกขมูลร่มไม้
	 	๙	อยู่ป่�	 ๑๐	อยู่ป่�ช้�	 ๑๑	อยู่กล�งแจ้ง	 ๑๒	อยู่ในที่เข�จัดให้
	 ๑๓	ถือไม่อยู่อิริย�บถนอน...”

��¼Áä»ÍÂÙè·ÕèäË¹

¶éÒäÁèä´é¡ÃÒº

·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìÁÑè¹áÅéÇ...  

¹Í¹äÁèä´é... áÁé·ÕèÊØ´

¨Ðà´Ô¹¨§¡ÃÁ¡çµéÍ§ËÑ¹Ë¹éÒ

ä»äËÇé·èÒ¹àÊÕÂ¡èÍ¹�� 

๑๔๐



	 ต่อจ�กนั้นท่�นก็ปร�กฏเห็นผลข้ึนม�โดยลำ�ดับลำ�ด�	 

ดังที่เคยเขียนไว้แล้วในประวัติของท่�น	จนกระทั่งเป็นผู้ทรงมรรค 

ทรงผลโดยสมบูรณ์ในหัวใจท่�น	 แล้วก็ประก�ศสั่งสอนธรรมแก่ 

บรรด�ศิษย์	 ทั้งหล�ย	 พร้อมทั้งปฏิปท�เครื่องดำ�เนินด้วยคว�ม

องอ�จกล้�ห�ญ	ไม่มีคำ�ว่�สะทกสะท้�นแม้นิดหนึ่งเลย	นี่เพร�ะ

คว�มแน่ใจในใจของท่�นเอง	 ทั้งฝ่�ยเหตุ	 ทั้งฝ่�ยผล	 ท่�นเป็นที่

แน่ใจทั้งสองแล้ว

	 พวกบรรด�ลูกศิษย์ลูกห�ทั้งหล�ยท่ีเข้�ไปศึกษ�อบรม

กับท่�น	จึงได้หลักได้เกณฑ์จ�กคว�มถูกต้องแม่นยำ�ที่ท่�นพ�ดำ�เนินม�	ม�เป็นเครื่องดำ�เนินของตนแล้ว

ถ่�ยทอดไปโดยลำ�ดับลำ�ด�	ไม่มีประม�ณ	เฉพ�ะอย่�งยิ่งภิกษุบริษัท	มีกว้�งขว�งอยู่ม�กสำ�หรับลูกศิษย์

ของพ่อแม่ครูอ�จ�รย์มั่นแตกกระจ�ยออกไป	 ก�รที่ได้ปฏิปท�เครื่องดำ�เนินจ�กท่�นผู้รู้ผู้ฉล�ดพ�ดำ�เนิน

ม�แล้วเช่นนี้เป็นสิ่งที่ห�ได้ย�กม�ก	 นี่ละเป็นที่ให้ต�ยใจนอนใจอุ่นใจได้	 ผิดกับที่เร�เรียนม�โดยลำ�พัง	

และปฏิบัติโดยลำ�พังเป็นไหน	ๆ

	 ยกตัวอย่�งไม่ต้องเอ�ที่อื่นไกลที่ไหนเลย	 ผมเองนี่แหละเรียน	 จะว่�อวดหรือไม่อวดก็ต�ม	 

ก็เรียนถึงมห�	 แต่เวล�จะห�หลักห�เกณฑ์ม�ยึดเป็นเครื่องดำ�เนินด้วยคว�มอบอุ่นแน่ใจต�ยใจสำ�หรับ

ตัวเองไม่มี		จะว่�ยังไง	นั่น	มันเป็นอย่�งนั้น	จิตเส�ะแสวงห�แต่ครูบ�อ�จ�รย์อยู่ตลอดเวล�		เฉพ�ะ

อย่�งยิ่งพ่อแม่ครูอ�จ�รย์มั่น�”

มหานิกาย ธรรมยุต คือ “ศากยบุตร” อันเดียวกัน

	 วัดหรือสำ�นักใดก็ต�มที่มีคว�มตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม	 ท่�นก็ให้คว�มเค�รพนับถือเข้�กันได้

อย่�งสนิทใจโดยไม่ถือในเรื่องกลุ่มก้อนหมู่เหล่�	 ไม่ถือเรื่องช�ติเรื่องภ�ษ�เรื่องชั้นวรรณะ	 ไม่ถือเรื่องชื่อ

เรื่องนิก�ยเป็นประม�ณยิ่งกว่�ธรรมวินัย	 ดังตัวอย่�งคร�วหนึ่งท่�นปร�รภเรื่องนี้กับพระท�งมห�นิก�ย

ใจคว�มว่�

	 “�พระครั้งพุทธก�ล	ท่�นมีแต่	ศากยบุตร เท่�นั้น	ท่�นไม่มีนิก�ยนั้นนิก�ยนี้		นิก�ยนี้ตั้งเป็น

ชื่อเป็นน�มไม่เห็นสำ�คัญอะไร	ตั้งฟ�กจรวดด�วเทียมก็ไปตั้งชื่อนักโทษซิ	มันอยู่ในเรือนจำ�	แต่ชื่อมันอยู่

ฟ�กจรวดด�วเทียม	ใครนับถือไหมนักโทษคนนั้น	นี่เข�	ชื่อเข�สูงนะนักโทษคนนี้นะ	เข�ม�ติดคุกต่�งห�ก	 

แต่ชื่อเข�อยู่ฟ�กจรวดด�วเทียมนี้	คนจะยอมรับนับถือเข�ไหม	นั่น	ศ�กยบุตรของพระพุทธเจ้�ก็เหมือน

กัน	ถ้�ลงม�ประพฤติปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องต�มหลักธรรมวินัย	ก็เรียกว่�ลดคุณค่�ของตัวลงโดยลำ�ดับ
	 ชื่อน�มไม่เกิดประโยชน์	ชื่อตั้งไว้ยังงั้นละ	ตั้งแต่เป็ด	แต่ไก่	หมู	หม�	เข�ก็มี	ชื่อ	พระก็ตั้งไว้
อย่�งนั้น	 หลักใหญ่คือ	 ศากยบุตร ขอให้ปฏิบัติต�มหลักธรรมหลักวินัย	 นั่นแลคือผู้จะทรงมรรคทรงผล
และผู้ทรงมรรคทรงผล	ชื่อน�มเฉย	ๆ	นั้นตั้งไว้ยังงั้นแหละ	ไม่ใช่ผู้ทรงมรรคทรงผล...	โลก...	ประเพณี
เป็นม�อย่�งนั้น...	อย่�งพ่อแม่ครูอ�จ�รย์มั่นเร�นี้	เป็นผู้พูดซะเองนะ
	 ...พ่อแม่ครูอ�จ�รย์มั่นท่�นไม่ได้สนใจกับชื่อนะ	 ท่�นสนใจกับหลักธรรมหลักวินัยศ�กยบุตรต่�ง
ห�ก	 ฉะนั้นเวล�ลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่�นที่เป็นพระฝ่�ยมห�นิก�ยม�ขอญัตติ๑กับท่�น	 ท่�นอ�จ�รย์มั่น

นี่เองพูดให้เร�ฟังนะ	เร�ถึงได้พูดได้อย่�งอ�จห�ญ	ท่�นว่�

๑๔๑

๑	บวชญัตติจ�กมห�นิก�ยเป็นธรรมยุต

๑๒ ปฏิปทาสายท่านอาจารย์มั่น



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

๑	สิ่งกีดขว�งสวรรค์	นิพพ�น

 �·èÒ¹àËÅèÒ¹Õé·èÒ¹à»ç¹¼Ùé»¯ÔºÑµÔ´Õ»¯ÔºÑµÔªÍº àÃÒàËç¹»ÃÐâÂª¹ìá¡èÊèÇ¹ÃÇÁ¨ำÒ¹Ç¹ÁÒ¡ áÅÐ·èÒ¹

àËÅèÒ¹Õé¨ÐÁÒ¢ÍญÑµµÔ¡ÑºàÃÒ�

	 ท่�นว่�	�äÁèµéÍ§ญÑµµÔ� ท่�นพูดตรง	ๆ	อย่�งนี้เลย�	ท่�นสั่งเลยนะ

 �Áั¤¤ÒÇÃณ์ สั¤¤ÒÇÃณ์ñ äÁèÁÕ à¾È ¡çµÑé§¢Öé¹áÅéÇ ·Ò§ÊÑ§¤ÁÂÍÁÃÑº¡Ñ¹·Ñé§ ธÃÃÁยØต áÅÐ ÁËÒ-

¹Ô¡Òย ¹Õèà»ç¹¤ÇÒÁÂÍÁÃÑº·ÑèÇË¹éÒ¡Ñ¹áÅéÇã¹ÊÑ§¤Á ÊèÇ¹¸ÃÃÁÇÔ¹ÑÂ¡çà»ç¹·Õèà»Ô´·Ò§ãËéáÅéÇÊำÒËÃÑº¼Ùé»¯ÔºÑµÔ´Õ 

»¯ÔºÑµÔªÍº äÁèÁÕ¤ำÒÇèÒ¹Ô¡ÒÂ¹Ñé¹¹Ô¡ÒÂ¹Õé ¢ÍãËéà»ç¹¼Ùé»¯ÔºÑµÔ´Õ»¯ÔºÑµÔªÍºà·èÒ¹Ñé¹ à»ç¹ÈÒ¡ÂºØµÃ¢Í§

¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒä´éàÊÁÍË¹éÒ¡Ñ¹ËÁ´�	นี่หลวงปู่มั่นท่�นแสดง

 �¼ÁÊ§ÊÒÃà¾×èÍ¹½Ù§¢Í§·èÒ¹  ÁÕ¨ำÒ¹Ç¹ÁÒ¡ ¶éÒ·èÒ¹·Ñé§ËÅÒÂญÑµµÔàÊÕÂáÅéÇËÁÙèà¾×èÍ¹¡ç¨Ðà¢éÒ¡Ñ¹

äÁèµÔ´ äÁèµéÍ§ญÑµµÔáËÅÐ�

	 คำ�ว่�เพื่อนฝูงได้แก่	ธรรมยุต	มห�นิก�ย	ที่เข�ตั้งชื่อกันอย่�งนั้น�	เพร�ะโลกเข�ถือสมมุติ

 �¶éÒญÑµµÔáÅéÇ¡çà»ç¹½èÒÂ¹Ñé¹½èÒÂ¹Õé ¹Õè¤³Ð¢Í§·èÒ¹ÁÕà»ç¹¨ำÒ¹Ç¹ÁÒ¡ ¤ÇÃ¨Ðä´éÃÑº»ÃÐâÂª¹ì¨Ò¡

·èÒ¹·Ò§´éÒ¹ÍÃÃ¶¸ÃÃÁºéÒ§ ¨Ö§äÁèãËéญÑµµÔ�

	 ท่�นบอกอย่�งเด็ดข�ดไปเลยท�งด้�นปฏิบัติ	 สัคคาวรณ์ มัคคาวรณ์ ไม่มีต่อผู้ปฏิบัติดี	 แต่ 

ผู้ปฏิบัติไม่ดีนี้ไม่มีหวัง	ว่�งั้นเลยนะ	อยู่กับข้อปฏิบัติ�	ท่�นเล็งผลประโยชน์โน่นนะ	ท่�นไม่ได้เล็งนิก�ย

นั้นนิก�ยนี้นะ

 �¾ÍàÇÅÒญÑµµÔáÅéÇà¢Ò¡ç¨Ð¶×ÍÇèÒà»ç¹¤³Ð¹Ñé¹¤³Ð¹Õéä»àÊÕÂ ¼Ùé·ÕèäÁèà¢éÒã¨ã¹ÍÃÃ¶ã¹¸ÃÃÁÁÑ¹¡çà¢éÒ

äÁè¶Ö§ ¼Å»ÃÐâÂª¹ì¡ç¢Ò´ä»� ว่�งั้น

 �àÁ×èÍ¾Ç¡·èÒ¹ä´é¡ÃÐ¨ÒÂÍÍ¡ä»·Ò§´éÒ¹¸ÃÃÁÐ¹ÕéáÅéÇ àÇÅÒä»·ÕèäË¹ ¾Ç¡·èÒ¹·Ñé§ËÅÒÂ¹ÕéÁÕ¾Ç¡

ÁÒ¡àÊÕÂ´éÇÂ ¡çÂÔè§¡ÃÐ¨ÒÂÁÒ¡ ¼Å»ÃÐâÂª¹ì¡çÁÒ¡ ¨Ö§äÁèµéÍ§ญÑµµÔ ´Õ� 

	 ท่�นว่�	 �¼Å»ÃÐâÂª¹ìÁÒ¡¡ÇèÒญÑµµÔ�	 ท่�นพูดตรง	 ๆ	 เลยละ	 

ท่�นเล่�ให้ฟังนะ	พูดถึงลูกศิษย์ลูกห�ของท่�นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	ท่�น

ไม่ได้ว่�ธรรมยุตหรือมห�นิก�ย	 ใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	 ท่�นชมเชยทั้ง

นั้น	นั่นละ	ผู้เป็นธรรมเป็นอย่�งนั้น�
	 เอ�หลักธรรมหลักวินัยนั่นละ	 เป็นหลักของพระ	 อันนี้เป็นหลัก
ที่แน่ใจ	ตัวเองก็อบอุ่น	ไปที่ไหนเย็นล่ะ	เพร�ะพระมีธรรมมีวินัยมีเมตต�
ไปพร้อม	เย็นไปหมด	ไม่มีธรรม	ไม่มีวินัย	ใจดำ�น้ำ�ขุ่นตีบตันอั้นตู้	ดูไม่ได้	พระใจดำ�น้ำ�ขุ่นตีบตันอั้นตู้ห�
เมตต�ไม่ได้	เป็นฟืนเป็นไฟในตัวเองก็ไปเผ�บ้�นเผ�เมืองต่อไปอีกละ	เนี่ย	ไม่ดี
	 ไปที่ไหนเย็น	 ดูจิตเจ้�ของตลอดนี่ละ	 ผู้ปฏิบัติธรรมต้องดูจิตเป็นสำ�คัญ	 ศีลก็ดี	 สม�ธิปัญญ�
วิมุตติหลุดพ้นออกไปจ�กจิต	สติปัญญ�รักษ�จิตบำ�รุงจิตใจให้ดี...	อยู่ไหนเย็นสบ�ยไปหมด	นี่ละ	มรรคผล
นิพพ�นอยู่ที่นี่	ไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้	นิก�ยนั้นนิก�ยนี้นะ	อันนั้นตั้งไว้โก้	ๆ 	ไปอย่�งงั้นแหละ...”

“ชื่อ” นั้น ไม่สำาคัญเท่ากับ “ธรรมวินัย”

	 ในเรื่องนี้	 แม้ท่�นก็ไม่ได้สนใจว่�จะเป็นนิก�ยใด	 ขอให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่�นั้น	 ท่�น

พอใจและเข้�กันได้อย่�งสนิททันที	ท่�นพูดอย่�งเด็ดย้ำ�กับบรรด�พระเณรคณะดังกล่�วอีกว่�

๑๔๒



	 “�พระผู้มุ่งธรรมมุ่งวินัยด้วยกันแล้วไปท่ีไหน

สนิทกันหมด	 ไม่ได้เหมือนโลกนะไม่มีนิยมนิก�ยนั้นนิก�ยนี้	 

ขอให้ปฏิบัติดีเข้�กันได้สนิททันทีเลย�	 สำ�หรับหลวงต�บัว

เอง	ใครจะว่�บ้�ก็ต�ม	ไม่มีชื่อ	ตั้งไว้อย่�งนั้นโก้	ๆ 	ไปอย่�ง

นั้นละ	ธรรมยุตมห�นิก�ย	ใครก็ต�ม	ถ้�ปฏิบัติไม่ดีแล้ว	จะ

เป็นเทวด�ม�จ�กฟ้�ก็ไม่เป็นประโยชน์	อะไรแหละ�

	 �แม้จะเป็นนิก�ยเดียวกัน	 ชื่อเดียวกันก็ต�ม	 ถ้�

ปฏิบัติไม่ดีแล้วไม่เข้�หน้�นะ	 ไม่อย�กมองดูจนกระทั่งหน้�

จะว่�อะไร	ธรรมวินัยเป็นเครื่องบังคับหรือเป็นเครื่องยืนยัน

ว่�	 จะเข้�กันได้สนิทหรือไม่สนิทเพร�ะอะไร	 ถ้�ธรรมวินัย

ก�รปฏิบัติเข้�กันได้แล้ว	เป็นศ�กยบุตรเหมือนกันหมด�”

๑๔๓

�...¾Ù´¶Ö§ÅÙ¡ÈÔÉÂìÅÙ¡ËÒ

¢Í§·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìÁÑè¹

¼Ùé»¯ÔºÑµÔ´Õ»¯ÔºÑµÔªÍº...

·èÒ¹äÁèä´éÇèÒ¸ÃÃÁÂØµ

ËÃ×ÍÁËÒ¹Ô¡ÒÂ...

ã¤Ã»¯ÔºÑµÔ´Õ»¯ÔºÑµÔªÍº...

·èÒ¹ªÁàªÂ·Ñé§¹Ñé¹ ¹Ñè¹ÅÐ

¼Ùéà»ç¹¸ÃÃÁà»ç¹ÍÂèÒ§¹Ñé¹...�

๑๒ ปฏิปทาสายท่านอาจารย์มั่น



๕
»ÃÐâÂª¹ìµ¹ÊÁºÙÃ³ìáÅéÇ...
ÂÑ§»ÃÐâÂª¹ì¼ÙéÍ×è¹µèÍä»



l เลี่ยงไม่ได้	จึงเทศน์
l สอนตนตลอดเวล�
l เพื่อกÓลังใจ

l สอนเพร�ะเห็นแก่หัวใจ
l ยอมทนเพื่อผู้มุ่งธรรม
l เมื่อต้องสอน	ก็สอนจริง	ๆ

บ้านหนองผือนาใน จังหวัดสกลนคร
l พ่อต�ย	พ่อยัง
l รู้เรื่อง	“ต�ย”	
บ้านห้วยทราย จังหวัดมุกดาหาร 
l เข่นหนัก	ด้วยอรรถธรรม

l อัศจรรย์...	คว�มเด็ดเดี่ยวองค์หลวงปู่มห�
l คุณแม่ชีแก้ว	ผู้รอบรู้พิสด�ร
l ตอบแทนพระคุณบิด�ม�รด�
จังหวัดจันทบุรี 
l ดูคน...	บ่งลักษณะนักเลงโต

l ตั้งวัดป่�บ้�นต�ด
l ป่วยเพียงก�ย	ใจแจ้งกระจ่�ง
l ง�นฉลองกึ่งพุทธก�ล
l มห�บัว	เอ้�	!	พิจ�รณ�
l ขบขัน...	พระป่�เข้�เมือง

l ประนีประนอม	ยอมธรรม
l ที่ปรึกษ�แห่งวงกรรมฐ�น
l พระเพชรน้Óหนึ่ง...	ธ�ตุขันธ์ย�มอ�พ�ธหนัก
l สนิทใจได้ด้วย	“ธรรม”

l ธ�ตุขันธ์...	เครื่องมือธรรม
l สัญญ		�...	ไม่เที่ยง
อบรม... พระเณร
l ทห�รสู่สมรภูมิรบ
l น้Óธรรมไหลพุ่ง	
	 -	เน้นเดินจงกรม	นั่งสม�ธิภ�วน�
	 -	พูดคุยกัน	เป็นอรรถเป็นธรรม
	 -	ไม่ก่อสร้�งวัตถุ	แต่สร้�งหัวใจ
	 -	กินอยู่เรียบง่�ย	หรูหร�ด้วยธรรม
โปรดชาวต่างชาติ... ผู้ใ½่ธรรม 
l รับช�วต่�งช�ติ
l โปรดฝรั่งช�วพุทธที่อังกฤษ
l ฝรั่งมีเหตุผล...	เข้�กับ	“ธรรมวินัย”

l ประก�ศศ�สน�ต่�งแดน...	ด้วยธรรมภ�ยใน
เทศน์นอกสถานที่
เทศน์คณะที่มาเยี่ยม
เทศน์ปกิณกะ
	 -	หญ	ิงผู้คิด	“ฆ่�ตัวต�ย”
	 -	ช�นหม�ก
	 -	เทศน์อย่�งนี้ก็เป็นหรือ	??
	 -	ใครว่�	“หลวงต�บัวดุ”	?
	 -	เปÔดกิเลสตัวแอบแฝง
	 -	เหรีย	ญหลวงต�
	 -	ก�ร์ตูน	“ปู่สอน”
	 -	นิท�น	“คนเลี้ยงม้�”

๑๓ สอนตนให้ได้ก่อน จึงค่อยสอนผู้อื่น หน้�	๑๔๗

๑๔ ไปถิ่นไหน... ร่มเย็นถิ่นนั้น หน้�	๑๕๒

๑๕ เสาหลักกรรม°าน หน้�	๑๖๕

๑๖ การเทศนาสอนโลก หน้�	๑๘๐

๕ »ÃÐâÂª¹ìµ¹ÊÁºÙÃ³ìáÅéÇ... ÂÑ§»ÃÐâÂª¹ì¼ÙéÍ×è¹µèÍä»



หลวงต�เล่�เรื่องจ�กประสบก�รณ์
l ท่�นอ�จ�รย์มั่นรู้ว�ระจิตหลวงปู่ฝั้น
l พลังจิต...	ท่�นพ่อลี
l วิช�ขี่เสือ
l พระป่�ผจ	ญผีส�ว

l พ	ญ�น�ค
l เสือกลัวหลวงปู่ตื้อ
l เณรระลึกช�ติ
l เทวด�คุ้มครอง
l ช้�งประส�นเสียงพระ

๑๗ ประสบการณ์จากพระธุดงค์ หน้�	๒๐๖

l สื่อ...	ธรรม
	 -	หนังสือ	-	เทปธรรมะ	ไม่ซื้อข�ย
	 -	จ่�ย...	เพื่อหัวใจโลก
	 -	ผู้รับธรรมะผ่�นสื่อ
	 	 -	หลวงปู่สุวัจน์	สุวโจ
    วัดป่�เข�น้อย	อ.เมือง	จ.บุรีรัมย์
	 	 -	นักภ�วน�ช�วกรุง
	 	 -	นักภ�วน�ช�วจันทบุรี
	 	 -	ฆร�ว�สหญ	ิงผู้มีโรคร้�ย



๑๓
สอนตนãห้ได้¡่อน จึ§ค่อยสอนผÙ้อืèน 

เลี่ยงไม่ได้ จึงเทศน์

	 คว�มสมหวังในชีวิตก�รบวชของหลวงต�	 เป็นผลจ�ก

คว�มจริงจังของท่�นที่มุ่งฝÖกสอนแก้ไขตนเองให้ดีข้ึนม�ให้ได้ก่อน	

ในเรื่องก�รเทศน์สอนผู้อื่นนั้น	 ท่�นไม่ถือเป็นอ�รมณ์หรือไม่สนใจ

เลยก็ว่�ได้	ผลแห่งก�รปฏิบัติจึงเจริญขึ้น	ๆ	เป็นลำ�ดับไป	ห�กจะมี 

ก�รเทศน์อยู่บ้�งก็เป็นเพียงบ�งคร้ังบ�งคร�วเท่�นั้นด้วยคว�ม

จำ�เป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้	ท่�นเล่�ถึงเหตุก�รณ์ที่ต้องได้เทศน์ตอนหนึ่งว่�

	 “�นี่บวชดูเหมือนจะเป็นพรรษ�ที่	 ๒	 นะ	 พอออกพรรษ�แล้ว	 พวกญ�ติโยมเข�ม�นิมนต์ไป

ทำ�บุญที่ล�นข้�วเข�	 อันนี้ท่�นพระครูให้เร�เป็นหัวหน้�ไปสวดมนต์	 เร�ก็ได้หนังสือพกเล่มหนึ่ง	 เวล�

จำ�เป็นก็จะเอ�อันนี้เทศน์	ว่�งั้น�	พอฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วเข�ก็นิมนต์เทศน์	เร�ก็เอ�หนังสือนี้ม�อ่�น	

พอรอดตัวไปได้	จบแล้วสักเดีëยวต�มหลังกันม�อีกคณะหนึ่ง	เข�ม�ขอฟังเทศน์	เข�ว่�

 �¨ÐÂÒ¡ÍÐäÃ ·èÒ¹©Ñ¹àÊÃç¨áÅéÇ¹Õè·èÒ¹¡çà·È¹ìãËé¿Ñ§ä´é�

 แต่เร�มันแค่นเสียแล้ว	หัวอกมันคับแล้ว	จะเอ�อะไรม�เทศน์ละทีนี้	มันไม่มีอะไรแล้ว	กูต�ยนี่�
	 พอหลังจ�กนั้นแล้ว	เข�ก็นิมนต์ให้เทศน์ทีนี้	มันก็อยู่กับหัวหน้�	จะให้เข�เทศน์มันก็ไม่ได้นี่น�...
ตกลงก็ต้องเป็นเร�เทศน์	โถ	หน�ว	ๆ 	นี่	แต่ก็เหงื่อแตกหมดเลยนะ		แต่มันก็ไปได้นะก็แปลกอยู่	เวล�
จนตรอกมันไปได้นะ	เทศน์ไปได้นี่นะ	แต่ว่�อกนี้จะแตก	มันก็พอบืนรอดตัวไปได้ว่�งั้นเถอะนะ

	 พอกลับม�	หมู่เพื่อนม�พูดแหย่	แล้วทีนี้ �âÎé ! à·È¹ì´Õ¹Ð� เร�เลยว่�
 ‘ÍÂèÒÁÒ¾Ù´¹Ð ¡ำÒÅÑ§âÁâË¹Ð ÂÑ§äÁèÍÂÒ¡µÒÂ ÍÂèÒÁÒ¾Ù´
¹Ð���
	 ท่�นเล่�พล�งหัวเร�ะพล�งด้วยขบขันตนเองในระยะ
แรก	 ๆ	 ของก�รบวช	 จ�กนั้นพอกลับม�ถึงวัด	 ท่�นก็เอ�กัณฑ์
เทศน์	 ท่านเจ้าคุณอุบาลี	 ม�ท่องใหญ่เลย	 เลือกดูว่�กัณฑ์ไหน
เหม�ะก็เอ�อันนั้นม�ท่องจนคล่องเหมือนป�ฏิโมกข์เลย	 ท่�นคิด
ในใจว่�
 �¤ÃÒÇ¹ÕéäÁèµÒÂáÅéÇ ¶éÒà¼×èÍÁÕàËµØ¨ำÒà»ç¹µéÍ§ä´éà·È¹ì·ÕèäË¹ 
ÍÕ¡ ¡ç¨ÐàÍÒ¡Ñ³±ì·ÕèÍØµÊèÒËì·èÍ§¨¹¢Öé¹ã¨¹ÕéÍÍ¡à·È¹ìàÅÂ�
 แต่ก�รณ์กลับเป็นว่�	 นับแต่นั้นม�ท่�นกลับไม่เคยได้เทศน์ 
ในลักษณะนั้นอีกเลยจนบัดนี้	 หนนั้นเป็นหนหนึ่งที่ประทับใจท่�น
ไม่เคยลืม	ท่�นให้เหตุผลว่�

ท่�นเจ้�คุณอุบ�ลีคุณูปม�จ�รย์	(จันทร์	สิริจันโท)

วัดบรมนิว�ส	กรุงเทพมห�นคร	

๑๔๗ ๑๓ สอนตนให้ได้ก่อน จึงค่อยสอนผู้อื่น



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 “�เพร�ะเป็นก�รเทศน์แบบจนตรอกจริง	ๆ 	ไม่มีท�งไป 
เลย	แต่ก็ต้องบืนเอ�	เอ�ต�ยสู้เลย	จ�กนั้นม�ก็พอเทศน์ได้ธรรมด�	 
ไม่อั้นตู้เหมือนตอนนั้น	เพร�ะเรียนหนังสือไปด้วย	จะมีเทศน์บ้�งก็
ย�มจำ�เป็นจริง	ๆ	ห�กไม่จำ�เป็นไม่เทศน์�”

สอนตนตลอดเวลา
	 เมื่อเรียนจบเป็นมห�เปรียญแล้วออกปฏิบัติ	 ท่�นเล่�ว่�
เคยต้องได้เทศน์ด้วยคว�มจำ�เป็นเช่นกันดังนี้
	 “�พอออกปฏิบัติแล้ว	 ทีนี้มันก็เป็นมห�แล้วล่ะ	 ก�ร
เทศน�ว่�ก�รก็ไม่ได้เป็นอ�รมณ์...	 ไม่เคยสนใจกับก�รเทศน์ให้ใครฟัง	 นอกจ�กเทศน์สอนเจ้�ของอย่�ง
เดียว	แต่ก็ห�กมีที่จำ�เป็นจนได้นั่นแหละบ�งทีไปก็ไปพักอยู่บ้�นใดบ้�นหนึ่ง	เข�มีง�นในบ้�นของเข�	เข�
ต้องม�นิมนต์เร�ไปเทศน์	เร�บอกว่�	�à·È¹ìäÁèà»ç¹�
	 เข�ไม่ยอมเชื่อเลย	เข�ว่�	�à»ç¹ÁËÒáÅéÇ âÍêÂ ÍÂèÒÇèÒàÅÂÇèÒà·È¹ìäÁèà»ç¹�	เข�ว่�นะเนี่ย	มห�ก็
ฆ่�ตัวเองได้เหมือนกันนะ	เข�ไม่ยอมเชื่อเลย	�Å§à»ç¹ÁËÒáÅéÇ à·È¹ìäÁèà»ç¹äÁèÁÕ� เข�ว่�เลย�	อันนั้นก็
ไปเทศน์
	 เวล�จำ�เป็นจริง	 ๆ	 ห�กมีเป็นบ�งแห่ง	 ๆ	 เพร�ะเร�เที่ยวไปหล�ยแห่ง	 ไปบ�งทีก็มีง�นใน
หมู่บ้�นของเข�	เข�ก็นิมนต์เร�ม�เทศน์	มันก็จำ�เป็นต้องได้ม�น�น	ๆ	ที	นอกนั้นไม่เอ�ไหนละ	ไม่เทศน์
นะ	เทศน์สอนใครไม่เทศน์เลยละ
	 จ�กเรียนม�เข้�ด้�นปฏิบัติแล้วยิ่งไม่สนใจเลย	นอกจ�กจำ�เป็นอย่�งที่ว่�นี้	เร�ก็เทศน์ให้ฟังเสีย
บ้�งเท่�นั้น	นอกนั้นไม่เอ�เลย	ๆ	จ�กนั้นม�มันก็เกี่ยวข้องกับเพื่อนกับฝูง	กับประช�ชนญ�ติโยม	ก็ต้อง
ได้เทศน์ไปเรื่อยละ	เรื่อยม�จนกระทั่งป่�นนี้
	 เทศน์สอนเร�นี่มันย�กนะ	 เทศน์สอนเร�นี่มันเอ�จริงเอ�จังทุกอย่�ง	 มัดกันทุกแง่ทุกมุม	 จึง
เรียกว่�สอนละซิ	 เทศน์สอนประช�ชนเข�จะเก็บได้หนักเบ�ม�กน้อย	 มันก็เป็นกำ�ลังของเข�	 แต่เทศน์
สอนตัวเองนี้มันเอ�จริงเอ�จังทุกอย่�ง	ว่�ยังไงต้องอย่�งงั้นนะ	บังคับเลยนะ	เรียกว่�สอนตัวเอง	บีบกัน
ตลอดเลย
	 นี่ละมันย�กกว่�สอนประช�ชนนะ�	หนักม�กอยู่นะ	เพร�ะสอนเพื่อเอ�จริงเอ�จัง	ไม่ได้สอน
สักแต่ว่�ฟังไป	ผู้สอนก็สอนธรรมด�	ผู้ฟังก็แล้วแต่จะได้ม�กน้อยเพียงไร	แต่เวล�นี้เร�สอนเร�	เร�สอน
จริง	ๆ	จัง	ๆ	ไม่ปล่อยไม่ว�ง	มัดกันตลอดเวล��”

เพื่อกำาลังใจ
	 หลังจ�กผ่�นเหตุก�รณ์ในย�มดึกของคืนฟ้�ดินถล่มบนวัดดอยธรรมเจดีย์แล้ว	 รุ่งเช้�วันแรม	
๑๕	ค่ำ�เดือนหก	ท่�นก็ลงจ�กวัดดอยธรรมเจดีย์ม�ถึงวัดป่�สุทธ�ว�ส	ด้วยคว�มเมตต�ต่อพระที่ติดสอย
ห้อยต�มท่�นม�เป็นเวล�น�น	อีกทั้งระยะที่ท่�นอ�จ�รย์มั่นยังมีชีวิตอยู่ที่วัดป่�บ้�นหนองผือ	ในตอนนั้น
พระท่�นนี้ยังเป็นส�มเณรอยู่	 และเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งอดทนและใส่ใจต่อหน้�ที่ก�รง�นดี	 ทำ�ให้ท่�นคิด
สงส�รว่�
	 “�ห�กมีโอก�สได้ฟังธรรมอัศจรรย์ครั้งนี้	 จะเป็นกำ�ลังใจให้ขันแข็งในก�รบำ�เพ็ญเพียรยิ่งขึ้น	
และจะเป็นที่แน่ใจต�ยใจว่�มรรคผลนิพพ�นนั้นมีจริง...”

๑๔๘



	 ด้วยเมตต�ดังกล่�วนี้เอง	ท่�นจึงเล่�ให้ฟังว่�
 �¹Õè ¨ÐàÅèÒÍÑ¹Ë¹Öè§ãËé¿Ñ§¹Ð ·èÒ¹à¤ÂµÔ´ÊÍÂËéÍÂµÒÁ¼ÁÁÒà»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹áÅéÇ áÅéÇ¤ำÒ·Õè¼Á¨Ð
¾Ù´àÇÅÒ¹Õé·èÒ¹à¤Âä´éÂÔ¹ä´é¿Ñ§äËÁ ?�
	 จ�กนั้นท่�นก็เล่�เรื่องบนวัดดอยธรรมเจดีย์ในคืน	๑๔	ค่ำ�ให้ฟังจนจบ	แล้วท่�นพูดขึ้นว่�
 ��¾Í¿Ñ§áÅéÇà»ç¹ÂÑ§ä§¤ำÒ¹Õé ·èÒ¹à¤ÂÍÂÙè¡Ñº¼ÁÁÒà»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹ à¤Âä´éÂÔ¹äËÁ ? ¼Áà¤Â¾Ù´ãËé
¿Ñ§äËÁ ?�
	 พระผู้นั้นตอบด้วยคว�มตื่นเต้นปÕติในใจเป็นล้นพ้นว่� �âË ¡ÃÐ¼ÁäÁèà¤Â¿Ñ§ÍÂèÒ§¹ÕéÁÒ¡èÍ¹àÅÂ�
	 จ�กนั้นท่�นเมตต�สอนต่อไปว่�
 �¹Ñè¹ÅÐ ãËéµÑé§ã¨Ë¹Ò ÍÂèÒ§¹ÕéÅÐ¸ÃÃÁ¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒà»ç¹ อ¡ÒÅÔโ¡ ÁÕà»ç¹¾×é¹°Ò¹»ÃÐ¨ำÒµÅÍ´
àÇÅÒ à»ç¹»Ñ¨¨ØºÑ¹ àÍÒãËé¨ÃÔ§¹Ð ¹Õèä´éàËç¹àÊÕÂáÅéÇ ËÒÂÊ§ÊÑÂ·Ø¡ÍÂèÒ§ËÒÂÊ§ÊÑÂ¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒ ¾ÃÐ¸ÃÃÁ 
¾ÃÐÊ§¦ìËÒÂËÁ´àÅÂ à»ç¹ÍÑ¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ËÁ´
 áÅéÇàÃÒÇèÒÍÂèÒ§¹Õé àÃÒäÁèÊ§ÊÑÂ¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒÍÂÙèµÃ§äË¹ æ ¾ÃÐ¸ÃÃÁ ¾ÃÐÊ§¦ì ÍÂÙèµÃ§äË¹ ¨Ôµ
¡Ñº¸ÃÃÁ¹Õéà»ç¹ÍÑ¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹áÅéÇ ¡Ñº¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒ·Ñé§ËÅÒÂà»ç¹ÍÑ¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹áÅéÇ äÁèáÂ¡ äÁèÁÕáÂ¡ à»ç¹ÍÑ¹
à´ÕÂÇ¡Ñ¹��
	 ต่อม�ภ�ยหลัง	 พระอ�จ�รย์ผู้ฟังธรรมะจ�กท่�นกล่�วถึงคว�มรู้สึกในขณะฟังธรรมครั้งสำ�คัญ
นั้นว่�

 ��µÑé§ã¨ÃÑº¿Ñ§´éÇÂ¤ÇÒÁà¤ÒÃ¾ºÙªÒÍÂèÒ§ÊÙ§ÊØ´ ¶Ö§áÁéÇèÒã¹ÃÐÂÐ¹Ñé¹¨ÐÂÑ§äÁèà¢éÒã¨ã¹ÍÃÃ¶¸ÃÃÁ 

·ÕèÅÖ¡«Öé§ÅÐàÍÕÂ´ÅÍÍä´éµÅÍ´¡çµÒÁ·Õ áµè¡çä´éà¡çº¤ำÒÊÍ¹·ÕèÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡àÁµµÒ¸ÃÃÁ¢Í§·èÒ¹äÇéà»ç¹¢éÍÃÐÅÖ¡

áÅÐà»ç¹¡ำÒÅÑ§ã¨ã¹¡ÒÃºำÒà¾çญÊÁ³¸ÃÃÁÍÂèÒ§ÁÔÃÙéÅ×ÁµÅÍ´ÁÒ��

(จ�กซ้�ย)	หลวงต�	ท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทอง	ธัมมวโร	ท่�นอ�จ�รย์บุญเพ็ง	เขม�ภิรโต

ในระยะที่หลวงต�ศึกษ�อยู่กับท่�นพระอ�จ�รย์มั่นที่วัดป่�บ้�นหนองผือ	 

ในตอนนั้นท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทองเป็นพระพรรษ�น้อย	ท่�นอ�จ�รย์บุญเพ็งยังคงเป็นส�มเณร	 

เมื่อท่�นอ�จ�รย์มั่นมรณภ�พแล้ว	ท่�นอ�จ�รย์ทั้งสองได้ติดสอยห้อยต�มเพื่อขออยู่ศึกษ�กับหลวงต�หล�ยปÕ

๑๔๙ ๑๓ สอนตนให้ได้ก่อน จึงค่อยสอนผู้อื่น
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สอนเพราะเห็นแก่หัวใจ
	 ท่�นไม่เคยคิดม�ก่อนเลยว่�จะม�เป็นครูเป็นอ�จ�รย์ของใคร	 เพร�ะอุปนิสัยของท่�นชอบที่จะ
อยู่คนเดียวตลอดม�	ดังคำ�ปร�รภของท่�นกับพระเณรดังนี้
	 “�จังหวะที่หลวงปู่มั่นมรณภ�พเผ�ศพท่�นแล้วออก	เป็นจังหวะที่หมู่เพื่อนข�ดที่พึ่ง	เก�ะพรึบ
เลย	ตั้งแต่บัดนั้น	ม�จนกระทั่งบัดนี้	หลบหลีกปลีกตัวหนีไปอยู่ในป่�ในเข�ลูกไหนลูกไหนก็ต�ม	ขโมยนี้
สุดยอด	คำ�ว่�ขโมยจ�กหมู่เพื่อนนี้	คำ�ว่�สุดยอดคือยังไง
	 กล�งคืนเงียบ	ๆ	ดึก	ๆ	ก็ไป	เพร�ะหมู่เพื่อนไปรุมนี่	เร�รำ�ค�ญเร�ไม่อย�กอยู่	ทีนี้พอเงียบ	ๆ	 
ก็เดินดู	 เห็นหมู่เพื่อนบ�งองค์เดินจงกรม	 บ�งองค์นั่งสม�ธิ	 นี่เรียกว่�ไปดูล�ดเล�	 เร�เตรียมของไว้
เรียบร้อยแล้ว	พอม�ปั๊บ	หนีหมู่เพื่อนออกท�งนี้นะสะพ�ยบ�ตรหนีกล�งคืน	เงียบ	ไปเลย	พอตื่นเช้�ม�	
หมู่เพื่อนยุ่งไปหมดเลยเหมือนฟ้�ดินถล่มละ
 �ä»áÅéÇ äÁè·ÃÒºä»·Ò§äË¹ÅÐ�
	 ห�ยเงียบ	พอประม�ณสัก	๒	อ�ทิตย์นะ	เพร�ะพวกนี้เก่งนี่นะ...	จมูกพระนี่ติดต�มถึงเข�ลูก
ไหน	ถ้ำ�ไหนต�มถึงหมด...	ต�มจนกระทั่งถึง	ไม่ว่�จะไปอยู่ป่�ไหน	เข�ลูกไหน	ถ้ำ�ไหน	รู้หมดเลย	โอë	เร�
จึงว่�ให้

 �¨ÁÙ¡ËÁÒ¹ÕéÊÙé¨ÁÙ¡¾ÃÐäÁèä´é¹Ð�

	 เร�ว่�ถึงยังงี้	ว่�ขน�ดไหนก็เฉย	ขอให้ได้อยู่ด้วยก็เอ�	 

อย่�งนั้นละนะ	ว่�ขน�ดไหนก็เฉยเหมือนไม่มีหูมีต�ไม่มีจิตมีใจ 
นะ	เฉย	คือหม�ยคว�มว่�	เร�ได้ที่แล้วจะว่�ยังไงว่�เถอะ	ทีนี้ 
เอ�อีกนะ	พอเผลอเอ�อีก	บ�งทีกล�งวันแสก	ๆ	หมู่เพื่อน 
เดินจงกรมอยู่ในเข�ในป่�นี่ว่ะ	ไปเดินฉ�กนู้นฉ�กนี้ดู	เร�เตรียม 
ของไว้แล้ว	 ไปเดินดูนั้นดูนี้	 เห็นองค์นั้นเดินจงกรมอยู่บ้�ง	 
องค์นี้นั่งสม�ธิอยู่บ้�ง	ไปเอ�ของที่เตรียม	ออกท�งนี้นะท�งที่
ไม่มีใครนี่	ไปเลย	ๆ	อยู่ยังงั้น	ไม่ทร�บว่�กี่ครั้งกี่หน	สุดท้�ย
มันก็พ้นไปไม่ได้นะ�”

ยอมทนเพื่อผู้มุ่งธรรม
	 ต่อม�เมื่อมีพระเณรติดต�มขอรับคำ�แนะนำ�สั่งสอนจ�กท่�นม�กขึ้น	ๆ 	ทุกที	ด้วยคว�มเห็นใจ	 
ว่�ท่�นเองก็เคยเส�ะแสวงห�ครูบ�อ�จ�รย์เช่นนี้ม�ก่อน	เหตุนี้ทำ�ให้ท่�นยอมรับภ�ระเทศน์สอนในที่สุด

��¨ÁÙ¡¾ÃÐ¹Õè

µÔ´µÒÁ¶Ö§à¢Ò

ÅÙ¡äË¹ ¶éำÒäË¹

µÒÁ¶Ö§ËÁ´...� 

��¼ÁäÁèä´éà¤Â¤Ô´ÇèÒ

ä´éà»ç¹¤ÃÙà»ç¹ÍÒ¨ÒÃÂì

ã¤Ã·Ñé§¹Ñé¹áËÅÐ

à¾ÃÒÐ¹ÔÊÑÂäÁèÁÕ·Ò§¹Ñé¹...

ÍÂÙè¤¹à´ÕÂÇÊºÒÂ´Õ æ

äÁèÁÕÍÐäÃÁÒ¡Ç¹...�

๑๕๐



	 “�ผมไม่ได้เคยคิดว่�	 ได้เป็นครูเป็นอ�จ�รย์ใครทั้งนั้นแหละ	 เพร�ะนิสัยไม่มีท�งนั้น	 มีแต่จะ
เอ�	ๆ 	เรื่องของเจ้�ของโดยเฉพ�ะ	ๆ 	เหมือนไม่เคยที่จะไปสนใจไปสอนผู้ใดเลย	เวล�ปฏิบัติก็มุ่งต่ออรรถ 
ต่อธรรมอย่�งเดียว	ทีนี้เวล�พอลืมหูลืมต�ได้บ้�ง	มันก็ไม่สนใจที่จะสอนใครเสีย	อยู่อย่�งนี้สบ�ยดี	ว่�งั้น
	 เพร�ะฉะนั้นเวล�หมู่เพื่อนรุมไปกับผม	ผมจึงขโมยหนีเรื่อยนะซิ	อยู่คนเดียวสบ�ยดี	ๆ 	ไม่มีอะไร 
ม�กวน	สบ�ยดี	ๆ	มันเป็นอย่�งนั้น	ทีนี้มันม�กต่อม�ก	รุมเข้�	ๆ	ก็เลยเป็นอย่�งนี้	อย่�งที่เห็นนี่	แต่ไม่
ได้เป็นกับนิสัยของเจ้�ของนะ
	 ก็อยู่ไปอย่�งนั้นแหละ	เพร�ะเห็นหัวใจแต่ละดวง	ๆ	นี้มีคุณค่�	คิดถึงเรื่องเร�เวล�เสือกคล�น	 
เกิดขึ้นม�เจอพ่อเจอแม่อยู่แล้ว	 ครูอ�จ�รย์เร�ได้วิ่งห�แทบล้มแทบต�ย	 ไปที่ไหนมันก็ไม่เหม�ะเจ�ะใน
หัวใจ	 มันก็ต้องผ่�นไป	 ๆ	 จนกระทั่งไปถึงที่เหม�ะเจ�ะแล้วมันถึงทุ่มกันลง	 หมู่เพื่อนแสวงห�ครูบ�-
อ�จ�รย์ก็คงเป็นอย่�งเดียวกันนี้	นี่แหละเอ�ม�บวก	ม�ลบ	คูณ	ห�รกันดูแล้ว	เร�ทนอยู่ด้วยเหตุนี้นะ�
	 �เร�ก็ทนเพื่อหมู่เพื่อเพื่อนเพร�ะหัวใจอยู่กับหมู่กับเพื่อนเท่�นั้น	 ด้วยคว�มเมตต�สงส�ร	 เพร�ะ 
ก�รดำ�เนินท�งด้�นจิตใจนี้เร�เห็นโทษม�พอแล้วสำ�หรับเร�เอง	 เร�เห็นคุณค่�ของครูบ�อ�จ�รย์ที่คอย
แนะนำ�สั่งสอนด้วยคว�มถูกต้องแม่นยำ�
 จ�กนั้นก็เอ�เรื่องเหล่�นี้แหละม�พิจ�รณ�เทียบเคียงถึงเรื่องหมู่เพื่อนทั้งหล�ย	 จึงทนนะนี่นะ	 
ผมทนเอ�เฉย	ๆ	ถ้�เป็นต�มนิสัยของผมแล้ว	นิสัยหม�ยถึงคว�มชอบใจนะ	เร�ไม่ได้ชอบใจเกี่ยวกับหมู่
เพื่อนมีม�ก	ๆ 	นี่นะ	นิสัยของเร�เป็นม�แต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเรื่องคว�ม 
อยู่คนหนึ่งคนเดียว	ตั้งแต่ปฏิบัติเร�ก็ปฏิบัติอย่�งนั้น�	เรื่อยม�
อย่�งนั้น	 จนกระทั่งพ่อแม่ครูอ�จ�รย์มรณภ�พไปแล้ว	 หมู่เพื่อนรุม
เก�ะเร�นี่ซิ�”

เมื่อต้องสอน ก็สอนจริง ๆ
	 เมื่อพระเณรผู้แสวงธรรมม�ขออยู่ศึกษ�กับท่�นดังกล่�ว	 
ด้วยคว�มเมตต�ของท่�นอย�กให้เกิดผลในก�รปฏิบัติ	 ท่�นจึงให้
คว�มใส่ใจอย่�งจริงจังต่อก�รแนะนำ�สั่งสอน
 “�ให้พ�กันจำ�ไว้ให้ดี	ผมสอนจริง	ๆ	สอนหมู่สอนเพื่อน  
ขอให้เห็นใจ		รับไว้แต่ละองค์	ๆ 	นี้ผมรับไว้จริง	ๆ 	ด้วยเหตุด้วย 
ผล	สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วย	เต็มภูมิคว�มส�ม�รถที่จะสั่งสอนได้		 
ก�รดูหมู่เพื่อนภ�ยในวัดนี้ซึ่งเป็นเสมือนอวัยวะของผม		ผมดู 
อย่�งละเอียดถ่ีถ้วนทุกอย่�งเต็มสติกำ�ลังคว�มส�ม�รถของผม	 
ที่อื่น	ๆ	ผมไม่ได้สนใจ
	 ผมเคยพูดเสมอ		พอออกนอกวัดไปแล้ว	ใส่แว่นต�ดำ� 
ไปเลย	 ไม่สนใจเพร�ะไม่ได้อยู่ในคว�มรับผิดชอบ	 เร�ไม่ใช ่
ผู้ที่จะให้โอว�ทสั่งสอนใคร	ๆ	นี่	เป็นเรื่องของเข�	สมบัติของ
ใครของเร�	แต่นี้หมู่เพื่อนน้อมก�ยว�จ�ใจเข้�ม�เพื่อให้เร�เป็น
ภ�ระ	อÒ¨ÃÔโย àÁ ภั¹àต โËËÔฯ ๑	นี่ก็รับด้วย โอปÒยÔ¡ั§ ป¯ÔÃู- 

ปั§  ปÒสÒทÔà¡¹  สัÁปÒàทËÔ�”

๑	คำ�กล่�วขอร้องต่อพระอ�จ�รย์	ขอให้ท่�นเป็นที่พึ่งที่อ�ศัยของตน	ทำ�หน้�ที่ปกครองสั่งสอนให้ก�รศึกษ�อบรมต่อไป

��àËç¹ËÑÇã¨áµèÅÐ´Ç§ æ

¹ÕéÁÕ¤Ø³¤èÒ ¤Ô´¶Ö§àÃ×èÍ§àÃÒ

àÇÅÒàÊ×Í¡¤ÅÒ¹...

¤ÃÙÍÒ¨ÒÃÂìàÃÒä´éÇÔè§ËÒ

á·ºÅéÁá·ºµÒÂ...

àÃÒ·¹ÍÂÙè´éÇÂàËµØ¹Õé¹Ð...

·¹à¾×èÍËÁÙèà¾×èÍà¾×èÍ¹...� 
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๑๔
ไปถÔèนไหน... ร่มàย็นถÔèนนั้น

บ้านหนองผือนาใน จังหวัดสกลนคร
	 ในครั้งนั้น	หลวงต�พักอยู่วัดป่�สุทธ�ว�สเพียง		๒	-	๓	คืน	จ�กนั้นก็ไปท�งภูเข�แถบ
อำ�เภอว�ริชภูมิ	 เดิมทีคิดจะจำ�พรรษ�ที่นั่น	แต่เมื่อทร�บข่�วจ�กโยมคนหนึ่ง	ซึ่งเป็นลูกศิษย์

วัดหนองผือและเพิ่งจะไปเยี่ยมบ้�นหนองผือม�	แกเล่�ว่�
	 “�เข้�ไปวัดหนองผือ	มีแต่พระหลวงต�	๒	-	๓	องค์อยู่ที่นั่น	ไปเห็นแล้วรู้สึกสลดสังเวช	เพร�ะ
แต่ก่อนเคยเป็นตล�ดพระยั้วเยี้ย	ๆ 	เต็มไปหมดในวัดในว�	แต่ไปคร�วนี้กลับไม่ค่อยมีพระ	ดูเหมือนกับเป็น 
วัดร้�ง	ไปเห็นแล้วสลดสังเวชเหลือเกิน�”	เมื่อแกม�เล่�ให้ท่�นฟัง	ท่�นก็รู้สึกสลดใจอย่�งม�ก	ท่�นให้
เหตุผลว่�
	 “�วัดหนองผือเป็นวัดที่ท่�นอ�จ�รย์มั่นจำ�พรรษ�ในว�ระสุดท้�ยของชีวิต	 และบ้�นหนองผือ
เองก็เป็นบ้�นที่มีบุญมีคุณต่อพระกรรมฐ�นม�กม�ย	พระเณรม�เท่�ไร	ๆ 	ส�ม�รถเลี้ยงพระได้ทั่วถึงหมด 
ทั้ง	ๆ	ที่มีบ้�นเพียง	๗๐	หลังค�เรือนเท่�นั้น	บัดนี้จะกล�ยเป็นวัดร้�ง	เหมือนไม่มีใครเหลียวแล	คล้�ย
กับว่�บ้�นนี้เป็นเหมือนผ้�ขี้ริ้ว	มันสมควรแล้วเหรอ	?	ดูมันเกินเหตุเกินผลไป...”
	 ด้วยเหตุนี้เอง	ท่�นเลยตัดสินใจย้อนกลับม�จำ�พรรษ�ที่นี่อีก	ทั้ง	ๆ	ที่เหลือเวล�เพียงแค่	๗	วัน 
ก็จะถึงวันเข้�พรรษ�อยู่แล้ว	(ตรงกับวันขึ้น	๘	ค่ำ�เดือน	๘	ปÕ	๒๔๙๓)	บรรด�พระเณรที่หวังพึ่ง	หวังได้
รับคำ�แนะนำ�	 รับข้ออรรถข้อธรรมข้อวัตรปฏิบัติจ�กท่�นก็เลยต่�งย้อนกลับม�จำ�พรรษ�ที่นี่ด้วยกัน	 เลย
กล�ยเป็นว่�ในพรรษ�นั้น	กลับมีพระเณรอยู่ด้วยกันถึง	๒๘	องค์	เป็นที่อบอุ่นเย็นใจแก่ช�วบ้�นหนองผือ 
เหมือนเดิม

พ่อตาย พ่อยัง

 ย้อนกลับม�กล่�วถึงคุณย�ยผู้มีญ�ณหยั่งรู้ที่มักม�สนทน�ธรรมกับท่�นอ�จ�รย์มั่นบ่อย	ๆ	ที่ 

บ้�นหนองผือแห่งนี้	 แกยังคงมีชีวิตอยู่แต่ก็ชร�ภ�พม�กแล้ว	 เวล�ม�วัดแกจะค้ำ�ด้วยไม้เท้�	 ม�ครั้ง 

หนึ่ง	ๆ	ต้องพักถึง	๕	หน	ทั้ง	ๆ	ที่บ้�นของคุณย�ยก็อยู่ไม่ไกลจ�กวัดนัก	คือประม�ณ	๑๐	เส้นกว่�

 คุณย�ยแกสงส�รหล�นช�ยซึ่งเคยอุปัฏฐ�กท่�นอ�จ�รย์มั่นม�ก่อน	 เกรงจะไม่ทร�บถึงคุณธรรม 

ของท่�น	(หม�ยถึงหลวงต�)	และอ�จปรนนิบัติรับใช้ท่�นไม่ดีเท่�ที่ควร	แกเลยแอบบอกหล�นช�ยว่�

 �¹Õè¹èÐ ¡Ù¨Ð¡ÃÐ«ÔºãËéÁÖ§ÃÙé ÁÖ§µéÍ§ÃÙé¹Ð ÁÖ§ÃÙéáÅéÇÂÑ§ÇèÒÇÑ´Ë¹Í§¼×Í¹Õé ¾èÍµÒÂáÅéÇ¾èÍÂÑ§ ÁÖ§ÃÙéäËÁ

¾èÍµÒÂáÅéÇ¾èÍÂÑ§�

	 จ�กนั้นแกก็ชี้ไปที่ท่�น	แกเรียกท่�นว่�	ท่�นมห�	แกกระซิบหล�นต่อว่�

 �·èÒ¹ÁËÒºÑÇ¤ÃÍ§ÇÑ´á·¹ ¤ÃÍ§¸ÃÃÁá·¹áÅéÇ ¤ÃÍ§·Ø¡ÍÂèÒ§ÊÁºÙÃ³ìàµçÁ·ÕèáÅéÇ¹Ð ãËéÁÖ§

à¤ÒÃ¾àËÁ×Í¹¡Ñ¹¡ÑºËÅÇ§»ÙèÁÑè¹¹Ð ÁÖ§ÍÂèÒ»ÅèÍÂÍÂèÒÇÒ§¹Ð ãËéÁÖ§¤ÍÂáÍº»¯ÔºÑµÔÍØ»Ñ¯°Ò¡·èÒ¹¹Ð äÁèÁÕ

ã¤ÃÃÙéÅÐ¡Ù¡ÃÐ«ÔºãËéÁÖ§ ÁÖ§ÍÂèÒä»ºÍ¡ã¤Ã¹Ð�

๑๕๒



	 พระเณรที่วัดหนองผือระยะนั้นต่�งเห็นว่�	 คุณย�ยแกออกม�ห�ท่�นอ�จ�รย์มั่นอย่�งไร	 แกก็ 
ออกม�ห�ท่�นแบบเดียวกันเหมือนกับสมัยที่ท่�นอ�จ�รย์มั่นยังคงมีชีวิตอยู่ไม่ผิดกัน	 ท่�นเล่�ถึง
เหตุก�รณ์ในตอนนั้นว่�
	 “�หลวงปู่มั่นเสียไปแล้ว	เร�ไปจำ�พรรษ�ที่นั่น	แกก็ออกม�จ�กบ้�นม�ห�เร�ตอนเช้�	จึงถ�ม
แกว่�	
 �ÁÒ¹Õè¾Ñ¡¡ÕèË¹ ?�
	 แกตอบว่� �๕ Ë¹�
 �áÅéÇÁÒ·ำÒäÁ ?�
 �¡çÁÑ¹ÍÂÒ¡ÁÒ¹Õè�
	 แกพูดอย่�งนั้นแหละ	นิสัยแกพูดอย่�งตรงไปตรงม�
 ‘ÁÒอÐäÃ ?’
 àÃÒÇèÒ
 ‘¡็Áั¹อยÒ¡ÁÒ¹ี่ ¡็ÁÒáËÅÐ’

	 แกม�เรื่อยม�ห�เร�...	พอฉันเสร็จแล้วแกก็ม�	ขึ้นม�คุยธรรมะลั่นเลย	สนุกนะ	แกพูดธรรมะ

พูดด้วยคว�มรู้	 คนไม่ได้ศึกษ�เล่�เรียน	 หนังสือตัวเดียวก็ไม่ได้นี่	 แกพูดนี้ร่�เริงม�ก	 พระเณรนี้รุมเลย

เวล�แกพูดมันน่�ฟังทั้งนั้นนี่	พูดด้วยคว�มรู้ออกในแง่ต่�ง	ๆ	รู้พวกอินทร์พวกพรหม	พวกเทวบุตร 

เทวด��”

	 ด้วยนิสัยของหล�นช�ยที่ปÔดคว�มลับไว้ไม่อยู่	 คำ�กระซิบของคุณย�ยจึงเป็นที่รู้กัน	 และเป็น

เรื่องที่น่�ขบขันที่หล�นช�ยคนนี้ยังแอบเอ�คว�มนี้ม�บอกแม้กระทั่งตัวท่�นเอง

รู้เรื่อง “ตาย”

	 ในพรรษ�นี้	 วันหนึ่งมีโยมม�จ�กในเมืองได้นำ�ย�ถ่�ยท้องม�ถว�ยให้พระเณรในวัดฉัน	 จะด้วย

เหตุผลใดนั้นท่�นลืมเลือนไปเสีย	 พระเณรองค์อื่น	 ๆ	 เมื่อได้ฉันย�นี้แล้วต่�งก็ถ่�ยท้องกันแบบปกติต�ม

ฤทธิ์ย�ถ่�ยทั่วไปที่เจ้�หน้�ที่กำ�หนดไว้	จึงไม่มีอะไรผิดแปลก

	 แต่สำ�หรับท่�นเอง	 หลังจ�กฉันไปได้ไม่น�น	 ผลปร�กฏว่�ท่�นต้องถ่�ยท้องอย่�งหนักถึง	 ๒๕	

ครั้ง	อ�เจียน	๒	ครั้ง	คว�มรุนแรงถึงขน�ดที่ว่�เศษอ�ห�รนี้	พุ่งออกม�ติดข้�งฝ�เลยทีเดียว	จนร่�งก�ย 

อ่อนลง	ๆ	อย่�งรวดเร็ว	แม้ว่�ท่�นจะฉันย�แก้กันแล้วก็ต�ม	แต่ก็ไม่ส�ม�รถ	แก้ฤทธิ์ย�ขน�นนี้ได้

	 หลังจ�กนี้ไม่น�นก็เกิดทุกขเวทน�อย่�งหนักชนิดเฉียดฉิวต่อคว�มต�ย	 หรือจะเรียกว่�ต�ยไป 

แล้วก็ไม่น่�จะผิดไป	 เพร�ะถึงกับหมดคว�มรู้สึกรับรู้ท�งส่วนร่�งก�ยทั้งหมด	 เหตุก�รณ์ตอนนี้เกิดขึ้น

ในขณะท่�นอยู่ในห้องส้วม	 อย่�งไรก็ต�ม	 แม้จะเกิดทุกขเวทน�อย่�งแสนส�หัส	 แต่เพร�ะท่�นเคย

พิจ�รณ�เรื่องเหล่�นี้ม�ก่อนแล้ว	 จึงไม่อ�จทำ�ให้ท่�นรู้สึกสะทกสะท้�นหวั่นไหวแต่อย่�งใด	 ท่�นเล่�ถึง

อ�ก�รในขณะนั้นดังนี้

	 “�ที่ว่�ถ่�ยถึง	๒๕	ครั้ง	อ�เจียน	๒	ครั้งนั่นน่ะ	มันจะไปจริง	ๆ	๙๙	เปอร์เซนต์	ไม่เห็นมัน

เผลอนี่	ไม่เห็นมันกลัวต�ยเลย

 �Ë×Í ? ¨Ðä»à´ÕëÂÇ¹ÕéàªÕÂÇàËÃÍ ? àÍéÒ ä»¡çä»�

��ãËéÁÖ§à¤ÒÃ¾àËÁ×Í¹¡Ñ¹

¡ÑºËÅÇ§»ÙèÁÑè¹¹Ð

ÁÖ§ÍÂèÒ»ÅèÍÂÍÂèÒÇÒ§¹Ð

ãËéÁÖ§¤ÍÂáÍº»¯ÔºÑµÔ

ÍØ»Ñ¯°Ò¡·èÒ¹¹Ð�� 

๑๕๓ ๑๔ ไปถิ่นไหน... ร่มเย็นถิ่นนั้น



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 แน่ะ	มันสนุกพิจ�รณ�กันสบ�ยเลย	ตอนมันจะไป

จริง	ๆ 	คว�มรับผิดชอบในส่วนร่�งก�ยนี้มันหดม�พร้อม	ๆ 	กัน	 

ข้�งล่�งก็หดขึ้นม�อยู่กล�งหัวใจนี่	 ข้�งบนก็หดลงไป	 ข้�ง

ซ้�ยข้�งขว�หดเข้�ม�พร้อมกันเลย

	 จ�กนั้นแล้วร่�งก�ยก็หมดคว�มหม�ย	 คือร่�งก�ย

เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไปแล้ว	หูนี้เลยหนวก	ไม่ใช่หนวก 

ไม่ใช่บอดเสียแล้ว	 เลยนั้นไปแล้ว	 เป็นท่อนไม้ท่อนฟืน	 

ทุกขเวทน�ก็ดับหมด	 นี่จึงได้เชื่ออย่�งแน่ใจว่�คนเร�เวล� 

จะต�ย	ถ้�มีสติทร�บเรื่องของตัวเองอยู่อย่�งชัดเจนแล้ว	ขณะจะต�ยนั้นเวทน�ต้องดับหมด	อันนี้มันดับ	 

ขณะที่เวทน�ดับหมด

	 ทั้ง	ๆ	ที่ทุกขเวทน�อย่�งส�หัส		พอถึงขั้นจะไปจริง	ๆ	แล้ว	คว�มรับผิดชอบในคว�มรู้สึกนี้มัน 

หดตัวเข้�ม�	วูบเดียวเท่�นั้นพร้อมกันหมดเลย	เข้�ไปอยู่ตรงกล�งนี้	ตรงกล�งนี้	ก็สักแต่ว่�รู้นะ	จะว่� 

à»็นจุดเป็นต่อมแห่งผู้รู้อย่�งนั้นอย่�งนี้ไม่มี	พูดได้แต่ว่�สักแต่ว่�รู้เท่�นั้น	แล้วทุกขเวทน�ดับ	อะไรดับ	 

ร่�งก�ยดับหมดจ�กคว�มรู้สึกของก�ยเองและคว�มรู้สึกของท�งประส�ท	 จิตก็เป็นจิต	 ทุกขเวทน�ก็ดับ

พร้อมกันเลย	นั่นตอนนั้นตอน	๙๙	เปอร์เซนต์	นี่วิตก

 �¨Ðä»à´ÕëÂÇ¹ÕéàªÕÂÇàËÃÍ ? àÍéÒ ä»¡çä»�

	 กำ�หนดจิตขยับเข้�อีกเหมือนกับจะช่วยให้มันไป	มันก็เลยเป็นพลังอันหนึ่ง	ด้วยอำ�น�จพลังของ

จิตที่กำ�หนดจะไปนี้	 เลยเป็นพลังทำ�ให้จิตมันซ่�นออกไปอีก	 ให้รับรู้ในสิ่งต่�ง	 ๆ	 ในส่วนต่�ง	 ๆ	 ของ

ร่�งก�ย

 �Ë×Í ? äÁèä»ËÃ×Í ? äÁèä»¡çÍÂÙè«Ô�

	 แน่ะ	เป็นอย่�งนั้นไม่ลืมนะ	คว�มรู้สึกของเจ้�ของเป็นอย่�งนั้นจริง	ๆ	คิดอย่�งนั้นด้วยเวล�จะ 

ไป	จะไปจริง	ๆ	เหรอ	เอ้�ไปก็ไปซิ	กำ�หนดปั๊บเพื่อจะช่วยให้มันไปเสีย	คือไปอย่�งห�ยห่วงพูดง่�ย	ๆ	ไม่

ได้สงสัยอะไรนี่	ระยะนั้นเร�ก็ไม่ได้สงสัยอะไรแล้ว�

	 ห�ยสงสัยทุกสิ่งทุกอย่�งแล้วพูดต�มคว�มจริง	 เวล�นั้นมันจะม�ประก�ศคว�มจริงให้เร�เห็น

อยู่ซิ	ตอนจะต�ยนี่ก็ไม่เห็นมันกลัวอะไร	มันต�มรู้กันทุกระยะ	ๆ	จนกระทั่งถึงว่�หมดทุกขเวทน�ที่เป็น

อย่�งส�หัสขน�ดถึงขั้นจะต�ย	มันก็รู้ของมันอยู่ตลอดเวล�	ไม่พลั้งไม่เผลอ	จนทุกขเวทน�ในร่�งก�ยนี้ที่

เป็นส�หัสดับจนหมด	 เพร�ะคว�มรับผิดชอบของจิตมันหดตัวเข้�ม�	 วูบเดียวเท่�นั้น	 ทุกขเวทน�ก็เป็น

อันว่�ดับไปพร้อมกันกับคว�มรับผิดชอบท�งด้�นร่�งก�ย

 �àÍéÒ¨Ðä»à´ÕëÂÇ¹ÕéàªÕÂÇàËÃÍ ? àÍéÒä»¡çä»�

	 ยังเหลือแต่คว�มรู้เท่�นั้น	กำ�หนดปั๊บเข้�จุดคว�มรู้นั้น	ไม่ถึงน�ทีนะมันซ่�นออกไปอีก	พอซ่�น

ออกไป	หูก็ได้ยินต�ฝ้�ฟ�งก็เหมือนกับมองเห็น	คว�มรู้สึกท�งส่วนร่�งก�ยก็รู้	 ทีนี้ทุกขเวทน�ก็เริ่มขึ้นก็

ส�หัสเหมือนอย่�งที่เคยเป็น	ส�หัสมันก็ส�หัสในส่วนร่�งก�ยต่�งห�ก	 ไม่ได้ส�หัสในจิต	 ไม่ได้เข้�ถึงจิต	

จิตเป็นปกติอยู่อย่�งนั้นธรรมด�	ๆ	�”

	 จ�กนั้นอ�ก�รป่วยของท่�นก็ค่อยทุเล�ลง	ๆ	กำ�ลังวังช�ก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นเป็นลำ�ดับ	และกลับคืน

จนเป็นปกติในที่สุด

��¤¹àÃÒàÇÅÒ¨ÐµÒÂ

¶éÒÁÕÊµÔ·ÃÒºàÃ×èÍ§¢Í§

µÑÇàÍ§ÍÂÙèÍÂèÒ§ªÑ´à¨¹áÅéÇ

¢³Ð¨ÐµÒÂ¹Ñé¹

àÇ·¹ÒµéÍ§´ÑºËÁ´��

๑๕๔



บ้านห้วยทราย จังหวัดมุกดาหาร
	 หลังท่�นอ�จ�รย์มั่นได้มรณภ�พ	ท่�น	(หลวงต�)	จำ�พรรษ�ที่บ้�นหนองผือได้	๑	พรรษ�	จ�ก
นั้นท่�นก็ไปจำ�พรรษ�ที่บ้�นห้วยทร�ย	อำ�เภอคำ�ชะอี	จังหวัดมุกด�ห�ร	อยู่ถึง	๔	ปÕ	(จนถึงปÕ	พ.ศ.	๒๔๙๗)	 
พระเณรก็หลั่งไหลติดต�มไปอยู่ด้วยม�กม�ย	 ต�มบ้�นเล็กบ้�นน้อยแถบนั้น	 แต่ที่อยู่ในสำ�นักของท่�น
จริง	ๆ	มี	ประม�ณ	๑๐	กว่�องค์
	 ท่�นก็ให้คว�มเมตต�สงเคร�ะห์พระเณรด้วยก�รเทศน�อบรมสั่งสอนด้วยคว�มเอ�ใจใส่จริงจัง	
เข้มงวดทั้งธรรมวินัยทั้งข้อวัตรปฏิบัติต่�ง	ๆ	และเทศน์ให้กำ�ลังใจในก�รบำ�เพ็ญเพียร	จนพระเณรหล�ย
องค์รวมทั้งฆร�ว�สเกิดผลประจักษ์ใจขึ้นเป็นลำ�ดับ

เข่นหนัก ด้วยอรรถธรรม
 ท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทอง๑เป็นองค์หนึ่ง	 ที่ได้อยู่จำ�พรรษ� 
ในระยะนี้ด้วย	ในหนังสือ	“ประวัติย่อ”	ท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทอง
ได้กล่�วถึงคว�มจริงจังของหลวงต�ต่อพระเณรยุคบ้�นห้วย
ทร�ยว่�
	 “�ท่�นพระอ�จ�รย์มห�บัวท่�นเข้มงวดกวดขันกับ
พระเณรที่ไปปฏิบัติกับท่�นม�ก			ย�มค่ำ�คืนท่�นอ�จ�รย์ 
มห�บัวจะลงเดินตรวจพระเณรในวัดโดยไม่ใช้ไฟฉ�ย	ว่�พระ 
เณรองค์ไหนทำ�คว�มเพียรอยู่หรือเปล่�		ถ้�มองเห็นจุดไฟ
อยู่ท่�นก็จะไม่เข้�ไป	ถ้�องค์ไหนดับไฟท่�นจะเข้�ไป	เข้�ไป
จนใต้ถุนกุฏิแล้วฟังเสียงว่�จะนอนหลับหรือเปล่�	 หรือนั่งภ�วน�	 เพร�ะคนที่นอนหลับส่วนม�กเสียง
ห�ยใจจะแรงกว่�ธรรมด�ที่ไม่หลับ
	 ถ้�ห�กว่�องค์ไหนนอนหลับก่อน	๔	ทุ่มแล้ว	พอตอนเช้�ประม�ณตี	๔	ท่�นจะเดินตรงไปที่กุฏิ
องค์นั้นแหละ	 และถ้�ยังไม่ตื่น	 ตอนเช้�ลงศ�ล�จะเตรียมบิณฑบ�ตท่�นจะเทศน์ว่�ให้พระเณรองค์นั้น		
ถ้�ท่�นได้เตือนถึง	๓	ครั้งแล้วไม่ดีขึ้น	ท่�นจะขับไล่ออกจ�กวัด	ให้ไปอยู่วัดอื่น	โดยพูดว่�
 �¼ÁÊÍ¹·èÒ¹äÁèä´éáÅéÇ ¹ÔÁ¹µìÍÍ¡ä»¨Ò¡ÇÑ´àÊÕÂ�
	 ฉะนั้น	พระเณรยุคบ้�นห้วยทร�ยภ�ยใต้ก�รนำ�ของท่�นจึงมีคว�มพ�กเพียรในด้�นก�รทำ�สม�ธิ 
ภ�วน�เป็นอย่�งม�ก	ต่�งองค์ต่�งลักกัน	(แอบปฏิบัติ)	คือบ�งองค์เวล�หมู่เดินจงกรมจะขึ้นกุฏิแล้วไม่จุด
ไฟ	 ทำ�ท่�เหมือนกับว่�นอน	 แต่คว�มจริงนั่งภ�วน�	 เวล�หมู่ขึ้นจ�กท�งจงกรมหมดแล้วจึงค่อยลงเดิน
ก็มี
	 ท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทองเคยเล่�ให้ฟังว่�	 สมัยนั้นเหมือนกับว่�พระเณรในวัดนั้นจะไม่ค้�งโลกกัน	
พอตื่นนอนขึ้นม�	มองไปเห็นแต่แสงไฟโคมสว่�งไสวต�มกุฏิของพระเณรเหมือนกับไม่นอนกัน
	 เรื่องอ�ห�รก�รกิน	เข�มีกบหรือเขียดตัวเดียวอย่�งนี้	เข�ก็แบ่งใส่บ�ตรได้	๔	บ�ตร	๔	องค์ก็มี	
ในคร�วที่อดอย�กมะเขือลูกเดียวอย่�งนี้	เข�จะผ่�ใส่บ�ตรได้	๔	องค์	ทั้งนี้เนื่องจ�กท�งอีส�นนั้นกันด�ร
น้ำ�	โดยเฉพ�ะหน้�แล้งบ�งแห่งต้องได้กินน้ำ�ในสระ	พร้อมทั้งไปตักเอ�ไกลด้วย	เป็น	๒	-	๓	กิโลเมตรก็มี 

๑		ในระยะต่อม�	 ท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทองเป็นผู้ที่ได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กหลวงต�มห�บัวม�ก	 มักได้รับมอบหม�ยให้ทำ�หน้�ที่บ�งอย่�งแทน	 เช่น	 ให้เป็น 
ประธ�นด้�นบรรพชิตในก�รดำ�เนินง�นศพของหลวงปู่บัว	สิริปุณโณ	วัดป่�หนองแซง	จังหวัดอุดรธ�นี	ซึ่งท่�นก็ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้เรียบร้อยทุกประก�ร 
หลวงต�เคยกล่�วกับท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทองว่�	“นี่เวล�ผมต�ยนะให้ท่�นเผ�ศพผม	ใครอย่�ม�ยุ่ง	ผมจะมอบศพผมให้ท่�นทำ�	เวล�ท่�นต�ยผมจะเผ�ศพ
ท่�น“	ด้วยเหตุนี้เอง	เมื่อท่�นพระอ�จ�รย์สิงห์ทองได้ถึงแก่มรณภ�พไปก่อน	หลวงต�จึงต้องม�เป็นประธ�นจัดง�นศพให้...

หลวงต�กับท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทอง
ณ	ศ�ล�วัดป่�บ้�นต�ด

(ถ่�ยเมื่อ	๓	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	๒๕๑๓)

๑๕๕ ๑๔ ไปถิ่นไหน... ร่มเย็นถิ่นนั้น



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

เพร�ะขุดบ่อไม่มีน้ำ�	 ถึงจะมีบ�งแห่งน้ำ�ก็เค็ม	 กินไม่ได้	 และสิ่งที่ต�มม�ด้วยก็คือ	 คว�มอดอย�กเรื่อง

อ�ห�รก�รกิน

	 อ�ศัยแก่นไม้	ร�กไม้	ใบไม้ม�ต้มฉัน	น�น	ๆ 	จะมีน้ำ�อ้อยก้อนทีหนึ่ง...	ก้อนเดียวแบ่งกันฉัน	๓	-	๔	 

องค์ก็ยังพอ...	 บ�งปÕพระเณรป่วยเป็นไข้ม�ล�เรียเกือบหมดทั้งวัดยังเหลือแต่ท่�นพระอ�จ�รย์มห�บัว	 

และพระอีกองค์หนึ่งก็มี	เป็นผู้ทำ�กิจวัตรประจำ�วัน	เช่น	ปัดกว�ดล�นวัด	และตักน้ำ�ใช้น้ำ�ฉัน�”
	 หลวงปู่หล้�	 เขมปัตโต	 วัดภูจ้อก้อ	 จังหวัดมุกด�ห�ร	 เป็นองค์หนึ่งที่อยู่ร่วมจำ�พรรษ�ด้วยใน
ระยะนี้เช่นกัน	หลวงปู่หล้�เล่�ถึงบรรย�ก�ศยุคบ้�นห้วยทร�ยไว้อย่�งน่�ประทับใจดังนี้
	 “�สมัยนั้น	เดือนพฤษภ�คมข้�งแรม	หลังวิส�ขบูช�	พ.ศ.	๒๔๙๖	แล้ว...	ปÕนั้นมีพระ๑	๑๑	รูป	 
ส�มเณร	๔	องค์	คือ	พระอ�จ�รย์ผู้เป็นหัวหน้�	(อ�จ�รย์มห�บัว)	พระอ�จ�รย์สม		พระอ�จ�รย์สิงห์ทอง 
หลวงพ่อนิล		ข้�พเจ้�	 (หลวงปู่หล้�)	คุณเพียร	คุณสุพั²น์	คุณเพ็ง	คุณสีห�	คุณลี	คุณสว�ส	และ	 
เณรน้อย	เณรน้อย	(อีกองค์)	เณรบุญยัง	เณรโส
	 ปฏิปท�ของหลวงปู่มห�พ�ทำ�เหมือนสมัยยุคหนองผือหลวงปู่มั่น	 เพร�ะสมัยห้วยทร�ยแขกโยม 
ยังไม่ม�ก...	ประวัติยุคห้วยทร�ย	ก็เป็นยุคที่พระอ�จ�รย์มห�ตีและเข่นพระเณรโดยมิได้เลือกหน้�เหมือน
กัน	 แต่อย่�ลืมว่�สมัยบ้�นห้วยทร�ยในยุคนั้น	 ในศ�ล�โรงฉันยังได้ใช้กระโถนกระบอกไม้ไผ่บ้�นอยู่นะ	
แม้อยู่ต�มกุฏิเป็นส่วนม�กก็เหมือนกัน	น้ำ�มันก๊�ดก็มีเพียงปÕละสองปÕ๊บ	ผ้�ที่จะทำ�ไตรจีวรก็เหลืออยู่หมด
วัดเพียงปÕละไม้สองไม้เท่�นั้น	มูลค่�ในวัดทั้งหมดรวมกันในวัด	บ�งทีก็ร้อยสองร้อยเท่�นั้น
	 ปร�รภไว้เพื่อให้กุลบุตรสุดท้�ยคำ�นึง	 จะได้ไม่ลืมตัวในสมัยวัตถุนิยมหรูหร�เพร�ะเกรงกิเลสจะ
หรูหร�ขึ้น
	 ด้�นเสน�สนะก็กั้นใบตองและฟ�งเป็นส่วนม�ก	 พระอ�จ�รย์มห�ก็ยังอยู่กุฏิฟ�กและมุงหญ้�	
ประตูหน้�ต่�งก็ทำ�เป็นงวงฝ�แถบตองผลักไปม�	หรือเวิกออกแล้วก็ค้ำ�เอ�
	 ด้�นทำ�คว�มเพียรมีเวล�ม�กกว่�ทุกวันนี้	 คร�วหนุ่มอยู่หลวงปู่มห�ยิ่งประเปรียวกว่�นี้ม�ก	
พวกลูกศิษย์ที่ได้ไปหุ้มหลวงปู่บ้�นต�ดในยุคปัจจุบันนั้น	องค์ท่�นอนุโลมที่สุด	อย่�ว่�องค์ท่�นดุเลย�”

๑		ภ�ยหลังต่อม�คือ�	ท่�นอ�จ�รย์เพียร	วัดป่�หนองกอง	อ.บ้�นผือ	จ.อุดรธ�นี,	ท่�นอ�จ�รย์สุพั²น์	สุขก�โม	วัดป่�ประสิทธิ์ส�มัคคี	อ.สว่�งแดนดิน	

จ.สกลนคร,	หลวงปู่บุญเพ็ง	เขม�ภิรโต	วัดถ้ำ�กลองเพล	จ.หนองบัวลำ�ภู,	หลวงปู่ลี	กุสลธโร	วัดภูผ�แดง	อ.หนองวัวซอ	จ.อุดรธ�นี

ËÅÇ§»ÙèËÅéÒ¡ÅèÒÇÇèÒ

��¾Ç¡ÅÙ¡ÈÔÉÂì·Õèä´é
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ã¹ÂØ¤»Ñ¨¨ØºÑ¹¹Ñé¹
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หลวงปู่หล้�ม�กร�บเยี่ยม	ที่วัดป่�บ้�นต�ด

๑๕๖



     ÇÑ´ºÃÃ¾µ¤ÕÃÕ (ÀÙ¨éÍ¡éÍ)

     º.áÇ§ µ.Ë¹Í§ÊÙ§ãµé Í.Ë¹Í§ÊÙ§

     ¨.ÁØ¡´ÒËÒÃ

	 	 	 	 ๒๑		มิถุน�ยน		๒๕๓๖

กร�บเท้�ทูลเรียนถว�ย	องค์หลวงปู่	ที่เกล้�เค�รพจนเกล้�สิ้นภพสิ้นช�ติ

	 ในระหว่�ง	๔	-	๕	วันหลังที่ล่วงม�	เกล้�ได้กร�บเท้�ทูลถว�ยฝ�กมุ้งม�ทูล

ถว�ยองค์หลวงปู่กับพวกครูโรงเรียน	 ที่เข�ปร�รภว่�จะม�กร�บเท้�องค์หลวงปู่	 พร้อม 

ทั้งมีจดหม�ยอยู่ในที่นั้นด้วย	 ถ้�ห�กว่�องค์หลวงปู่ได้รับพร้อมกันแล้ว	 จงทรงพระมห�

กรุณ�ให้พระเลข�ตอบจดหม�ยให้เกล้�ทร�บด้วยเทอญ	 เพื่อจะได้ห�ยกังวล	 เกล้า

เม่ือพิจารณาขณะจิตก็ได้นึกถึงองค์หลวงปู่อยู่เป็นอาหารของใจอย่างเคารพสูงย่ิง 

และองค์หลวงปู่ทรงปฏิปทาเด็ดเดี่ยวสมต้นสมปลาย เป็นธรรมอันหาได้ยากในสมัย

ปÑจจุบันนี้ เรื่องนอก	ๆ	ที่เกล้�วิจ�รณ์ต�มประส�อ�รมณ์บ้�ของเกล้�ที่เป็นบ้�นั้น	เกล้�

ได้พิจ�รณ�ลึกลงไปกว่�นั้นม�แต่ไร	 ๆ	 แล้ว	 และไม่มีที่จะแซงองค์หลวงปู่อันใดได้เลย

ถ้าผู้หนักไปในทางธรรมแล้วก็จะได้อัศจรรย์องค์หลวงปู่ที่เด็ดเดี่ยวเป็นทิฏ°านุคติของ

อนุชนรุ่นหลังอย่างยอดเยี่ยม

	 ก�รกร�บเท้�ทูลเรียนถว�ยจดหม�ยองค์หลวงปู่	 ถ้�เขียนน้อยก็ไม่สมเจตน�

ของเกล้�	ถ้�เขียนม�กองค์หลวงปู่ก็จะน่�เบื่อ	ไม่รู้ว่�คว�มพอดีอยู่ในระดับใด	ต้องยอม

บกพร่องยกธงข�วต่อองค์หลวงปู่อยู่เสมอ	ๆ	ผูกข�ดจองข�ดจนเกล้�สิ้นภพสิ้นช�ติ

	 กร�บเท้�ทูลเรียนถว�ยม�ด้วยคว�มเค�รพสูงยิ่งจนเกล้�สิ้นภพสิ้นช�ติ

	 	 	 	 	 	 	 เกล�้

      (¾ÃÐËÅéÒ  à¢Á»µฺâµ)

อัศจรรย์... ความเด็ดเดี่ยว องค์หลวงปู่มหา
	 ด้วยเหตุท่ีหลวงปู่หล้�ท่�นเห็นถึงปฏิปท�คว�มจริงจังของหลวงต�ตั้งแต่สมัยที่ปฏิบัติต่อสู้กับ
กิเลส	กระทั่งถึงระยะที่เป็นครูบ�อ�จ�รย์สอนสั่งพระเณรหล�ยรุ่นต่อหล�ยรุ่นด้วยกันม�นี้
	 ดังนั้น	 เมื่อหลวงปู่หล้�ท่�นตั้งวัดภูจ้อก้อขึ้นม�	 มีพระเณรเข้�ม�อยู่ศึกษ�กับท่�น	 เพื่อให้พระ
เณรลูกหล�นที่อยู่ในก�รปกครองได้เห็นคติแบบฉบับอันงดง�ม	 ก�รแสดงธรรมของท่�นจึงมักต้องได้ 
กล่�วถึงหลวงต�อยู่เสมอ	ๆ
	 ดังบันทึกฉบับหนึ่งที่หลวงปู่หล้�ท่�นเขียนเป็นจดหม�ยทิ้งไว้เพื่อเป็นอุบ�ยสอนพระ	ดังนี้

๑๕๗ ๑๔ ไปถิ่นไหน... ร่มเย็นถิ่นนั้น

¨´ËÁÒÂ¶Ö§Í§¤ìËÅÇ§»ÙèÁËÒºÑÇ  ญÒ³ÊÑÁ»Ñ¹â¹
¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Í �¼ÙéºÃÃÅØá´¹à¡ÉÁ� ÃÇÁ¸ÃÃÁà·È¹Ò¢Í§ ËÅÇ§»ÙèËÅéÒ à¢Á»Ñµâµ Ë¹éÒ ñòõ
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คุณแม่ชีแก้ว ผู้รอบรู้พิสดาร

	 ที่บ้�นห้วยทร�ยแห่งนี้มีนักปฏิบัติธรรมหญิงท่�นหนึ่งน�มว่�

คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำา	 เวล�ภ�วน�มักจะมีคว�มรู้แปลกพิสด�รม�ก

เมื่อท่�นม�จำ�พรรษ�อยู่ที่บ้�นนี้	 จึงได้มีโอก�สสนทน�และให้อุบ�ย

ท�งจิตตภ�วน�อันสำ�คัญยิ่งต่อคุณแม่ชีแก้ว

	 หลวงต�เล่�ถึงชีวิตก�รปฏิบัติธรรมอันน่�อัศจรรย์ย่ิงของ

คุณแม่ชีแก้วไว้ดังนี้

	 “...แม่ชีแก้วที่อยู่บ้�นห้วยทร�ยนี้เป็นลูกศิษย์ด้ังเดิมของท่�น

อ�จ�รย์มั่นม�ตั้งแต่เป็นส�วโน่นนะ	แกภ�วน�เป็นตั้งแต่เป็นส�วโน่น	 

ถ้�วันไหนภ�วน�แปลก	ๆ 	พอท่�นอ�จ�รย์มั่นบิณฑบ�ตม�ถึงนั้นท่�น 

จะว่�

 �ÇÑ¹¹ÕéÍÍ¡ä»ÇÑ´¹Ð�

	 เพร�ะท่�นหยั่งทร�บทุกอย่�ง...	ทีนี้พอท่�นจะจ�กที่นั่นไป	ท่�นก็บอกตรง	ๆ	เลย	บอกว่�	 �¹Õè

¶éÒà»ç¹¼ÙéªÒÂáÅéÇàÃÒ¨ÐàÍÒä»ºÇªà»ç¹à³Ã´éÇÂ�

	 อ�ยุตอนนั้นร�ว	๑๖	-	๑๗	ปÕ

 �¹Õèà»ç¹¼ÙéËญÔ§ÁÑ¹ÅำÒºÒ¡ÅำÒº¹ äÁèàÍÒä»áËÅÐ ÍÂÙè¹ÕèáËÅÐ ̈ Ðà»ç¹ºéÒ¤ÃÍº¤ÃÑÇàËÁ×Í¹âÅ¡à¢Ò ¡ç

áÅéÇáµèà¶ÍÐ...’

	 ว่�ดังนี้แล้วท่�นก็ไป	ก่อนจะไปท่�นสั่งว่�	�áµèÍÂèÒÀÒÇ¹Ò¹Ð�

	 นี่สำ�คัญ	ท่�นสั่งไว้จุดนี้แหละ	คือนิสัยแกผ�ดโผนม�ก	 เรื่องภ�วน�นี้นิสัยผ�ดโผนม�กจริง	 ๆ	 

เห�ะเหินเดินฟ้�ดำ�ดินบินบนในหัวใจมันออกรู้ออกเห็นหมด	 เทวบุตรเทวด�อินทร์พรหมเปรตผีนี้มันไปรู้

ไปหมด	นั่นซิ	ทีนี้เวล�ไม่มีครูมีอ�จ�รย์คอยแนะคอยบอก	กลัวมันจะเสีย	ท่�นจึงห้�มไม่ให้ภ�วน�

 �àÃÒä»¹ÕéäÁèµéÍ§ÀÒÇ¹ÒáËÅÐ µèÍä»ÁÑ¹¡ç¨ÐÁÕ¤ÃÙÁÕÍÒ¨ÒÃÂìÊÍ¹àËÁ×Í¹¡Ñ¹¹Ñè¹áËÅÐ�

	 ท่�นว่�อย่�งนี้	ท่�นว่�ผ่�น	ๆ	ไปอย่�งนี้แหละ�	ทีนี้น�นเข้�	ๆ	หนักเข้�มันอดไม่ได้	มันอย�ก

ภ�วน�อยู่ตลอด	แกก็เลยภ�วน�	ก็พอดีเป็นจังหวะที่เร�ไปที่นั่นพอเหม�ะดีเลยเทียว

	 พอเร�ไปถึง	 แกก็ม�เล่�ให้ฟัง	 ตอนที่เร�ไปนั้นเร�ไปจำ�พรรษ�บนภูเข�	 ให้หมู่เพื่อนจำ�พรรษ�

ข้�งล่�ง	เร�กับเณรหนึ่งไปจำ�พรรษ�อยู่บนภูเข�	บ้�นห้วยทร�ยนั่นแหละ

	 พอวันพระหนึ่ง	ๆ 	พวกเข�จะไป	ไปพร้อมกันไปละ	 

ไปทั้งวัดเข�เลยแหละ	พวกแม่ชีแม่ข�วหลั่งไหลกันไป	ขึ้น

บนภูเข�ห�เร�ตอนบ่�ย	 ๔	 โมง	 ๔	 โมงเย็นเข�ก็ไปตอน

จวน	๖	โมงเย็นเข�ก็กลับลงม�	พอไปถึงแกก็เล่�ให้ฟัง	ขึ้น

ต้นก็น่�ฟังเลยนะ	พอแกขึ้นต้นก็น่�ฟังทันที

 �¹Õè¡çäÁèä´éÀÒÇ¹Ò à¾Ôè§àÃÔèÁÁÒÀÒÇ¹Ò¹ÕèáËÅÐ ญÒ

·èÒ¹ÁÑè¹·èÒ¹äÁèãËéÀÒÇ¹Ò�

	 แกว่�อย่�งนั้น	�·èÒ¹ËéÒÁäÁèãËéÀÒÇ¹Ò�

คุณแม่ชีแก้ว	เสียงล้ำ�

ณ	สำ�นักชีบ้�นห้วยทร�ย	อ.คำ�ชะอี	จ.มุกด�ห�ร

(ถ่�ยเมื่อ	๑๔	กรกฎ�คม	พ.ศ.	๒๕๒๗	-	อ�ยุ	๘๓	ปÕ)

��ä»ËÒàÃÒ¡çÀÒÇ¹Ò¾Ù´

µÑé§áµèàÃ×èÍ§¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁàËç¹

ä»â»Ã´à»Ãµâ»Ã´¼Õ

â»Ã´ÍÐäÃµèÍÍÐäÃ

¹Ã¡ÊÇÃÃ¤ìá¡ä»ä´éËÁ´

ÃÙéËÁ´��

๑๕๘



	 เร�ก็สะดุดใจกึêก	 มันต้องมีอันหนึ่งแน่นอน	 ลงหลวงปู่มั่นห้�มไม่ให้ภ�วน�นี้ต้องมีอันหนึ่ง

แน่นอน	จ�กนั้นแกก็เล่�ภ�วน�ให้ฟังนี้	โถ	ไม่ใช่เล่น	ๆ	พิสด�รเกินค�ดเกินหม�ย	เร�ก็จับได้เลยทันที

 �ÍëÍ ÍÑ¹¹ÕéàÍ§·Õè·èÒ¹ËéÒÁäÁèãËéÀÒÇ¹Ò�

	 พอไปอยู่กับเร��	ไปห�เร�ก็ภ�วน�	พูดตั้งแต่เรื่องคว�มรู้คว�มเห็น	ไปโปรดเปรตโปรดผีโปรด

อะไรต่ออะไร	นรกสวรรค์	แกไปได้หมดรู้หมด	แกรู้	ทีนี้เวล�ภ�วน�มันก็เพลินแต่ชมสิ่งเหล่�นี้	ครั้นไป

ห�เร�น�นเข้�	ๆ 	เร�ก็ค่อยห้�มเข้�หักเข้�ม�เป็นลำ�ดับลำ�ด�	ห้�มไม่ให้ออก	ต่อไปห้�มไม่ให้ออกเด็ดข�ด	

นี่แหละ	เอ�กันตอนนี้	ทีแรกให้ออกได้

 �ãËéÍÍ¡¡çä´éäÁèÍÍ¡¡çä´é ä´éäËÁàÍÒ ä»ÀÒÇ¹Ò´Ù ?� ครั้นต่อม� �äÁèãËéÍÍ¡� ต่อม�ดัดเลยเด็ดเลย	

�ËéÒÁäÁèãËéÍÍ¡à»ç¹ÍÑ¹¢Ò´�

	 นั่นเอ�ขน�ดนั้นนะทีนี้	 ให้แกรู้ภ�ยใน	 อันนั้นเป็นรู้ภ�ยนอกไม่ใช่รู้ภ�ยใน	 ไม่ใช่รู้เรื่องแก้กิเลส	 

จะให้แกเข้�ม�รู้ภ�ยในเพื่อจะแก้กิเลส	 แกไม่ยอมเข้�	 เถียงกันแกก็ว่�แกรู้	 แกก็เถียงกันกับเร�นี่แหละ	

ตอนมันสำ�คัญนะ	พอม�เถียงกับอ�จ�รย์	อ�จ�รย์ก็ไล่ลงภูเข�	ร้องไห้ลงภูเข�เลย

 �ä»� ¨Ðä»·ÕèäË¹� ä» Ê¶Ò¹·Õè¹ÕèäÁèÁÕºÑ³±Ôµ¹Ñ¡»ÃÒªญì ÁÕáµè¤¹¾ÒÅ¹Ð ã¤Ãà»ç¹ºÑ³±Ôµ 

¹Ñ¡»ÃÒªญìãËéä» Å§ä»��

	 ไล่ลงเดีëยวนั้น	 	 ร้องไห้ลงไปเลย	 เร�ก็เฉย	 น้ำ�ต�นี้ไม่

เห็นมีประโยชน์อะไร	เร�เอ�ตรงนั้น	ไล่...	ลงไป

 �ÍÂèÒ¢Öé¹ÁÒ¹Ð áµè¹ÕéµèÍä»ËéÒÁ� ตัดเด็ดกันเลย	 ไปได้	 

๔	-	๕	วัน	โผล่ขึ้นม�อีก

 ��¢Öé¹ÁÒÍÐäÃ !!!�� 

 ‘เดีëยว	ๆ	ให้พูดเสียก่อน	เดีëยว	ๆ	ให้พูดเสียก่อน’	á¡ÇèÒ

 �ÁÑ¹ÍÐäÃ¡Ñ¹ ¹Ñ¡»ÃÒªญìãËญè� àÃÒÇèÒÍÂèÒ§¹Ñé¹¹Ð ÇèÒ¹Ñ¡»ÃÒªญìãËญè á¡ÇèÒ �à´ÕëÂÇ æ ãËé¾Ù´àÊÕÂ

¡èÍ¹ æ� á¡¨Ö§àÅèÒãËé¿Ñ§ ¤×Íä»ÁÑ¹ËÁ´ËÇÑ§ á¡¡çËÇÑ§¨Ð¾Öè§ ¡ç¾Ù´à»Ô´Í¡àÊÕÂàÅÂ á¡ËÇÑ§ÇèÒ

 �¨Ð¾Öè§ÍÒ¨ÒÃÂìÍ§¤ì¹Õé ªÕÇÔµ¨Ôµã¨ÁÍºäÇéËÁ´áÅéÇäÁèÁÕÍÐäÃ áÅéÇ¡ç¶Ù¡·èÒ¹äÅèÅ§¨Ò¡ÀÙà¢Ò àÃÒ¨Ð

¾Öè§·ÕèäË¹ ?

 áÅéÇàËµØ·Õè·èÒ¹äÅè ·èÒ¹¡çÁÕàËµØÁÕ¼Å¢Í§·èÒ¹ÇèÒ àÃÒäÁè¿Ñ§¤ำÒ·èÒ¹ ·èÒ¹äÅè¹Õè¶éÒËÒ¡ÇèÒàÃÒ¨Ð¶×ÍÇèÒ

·èÒ¹à»ç¹¤ÃÙà»ç¹ÍÒ¨ÒÃÂìáÅéÇ·ำÒäÁ¨Ö§äÁè¿Ñ§¤ำÒ¢Í§·èÒ¹ à¾ÃÒÐàÃÒÍÇ´´Õ áÅéÇÁÑ¹¡çà»ç¹ÍÂèÒ§¹Õé äÁèàËç¹ä´é

àÃ×èÍ§ä´éÃÒÇÍÐäÃ

 ·Õ¹Õé¡çàÅÂàÍÒ¤ำÒ¢Í§·èÒ¹ÁÒÊÍ¹ÁÒ»¯ÔºÑµÔ ÁÑ¹¨Ðà»ç¹ÂÑ§ä§ ? àÍÒÇèÒ«Ô ÁÑ¹¨Ð¨Á¡ç¨Áä»«Ô�

 คร�วนี้แกเอ�คำ�ของเร�ไปสอนบังคับไม่ให้ออกอย่�งว่�	นั่นแหละ	แต่ก่อนมีแต่ออก	ๆ	ห้�ม

ขน�ดถึงว่�ไล่ลงภูเข�	แกไม่ยอมเข้�	มีแต่ออกรู้อย่�งเดียว	พอไปหมดท่�หมดท�งหมดที่พึ่งที่เก�ะแล้ว	ก็

ม�เห็นโทษตัวเอง

 �¶éÒÇèÒàÃÒ¶×Í·èÒ¹à»ç¹¤ÃÙà»ç¹ÍÒ¨ÒÃÂì ·ำÒäÁäÁè¿Ñ§¤ำÒ·èÒ¹ ¿Ñ§¤ำÒ·èÒ¹«Ô ·ำÒÅ§ä»áÅéÇà»ç¹ÂÑ§ä§ãËéÃÙé«Ô�

 àÅÂ·ำÒµÒÁ¹Ñé¹ ¾Í·ำÒµÒÁ¹Ñé¹ÁÑ¹¡çà»Ô´âÅè§ÀÒÂã¹«Ô ·Õ¹Õé ¨éÒ¢Öé¹àÅÂàªÕÂÇ ¹Õè¡çÊÃØ»¤ÇÒÁàÍÒàÅÂ ¹Õè

áËÅÐ·Õè¡ÅÑº¢Öé¹ÁÒ ¡ÅÑº¢Öé¹ÁÒà¾ÃÒÐàËµØ¹Õé ·Õ¹Õéä´éÃÙéÍÂèÒ§¹Ñé¹ æ ÅÐ·Õ¹Õé ÃÙéµÒÁ·ÕèàÃÒÊÍ¹¹Ð

๑๕๙ ๑๔ ไปถิ่นไหน... ร่มเย็นถิ่นนั้น



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 �àÍÍ àÍÒÅÐ ·Õ¹Õé¢ÂำÒÅ§ä»¹ÐµÃ§¹Õé ·Õ¹ÕéÍÂèÒÍÍ¡ ÍÂèÒÂØè§ ÂØè§ÁÒ¹Ò¹áÅéÇäÁèàËç¹à¡Ô´»ÃÐâÂª¹ì
ÍÐäÃ àËÁ×Í¹àÃÒ´Ù´Ô¹¿éÒÍÒ¡ÒÈ ´ÙÊÔè§àËÅèÒ¹Ñé¹¹èÐ
 ´Ùà»Ãµ´Ù¼Õ´Ùà·ÇºØµÃà·Ç´Ò ÁÑ¹¡çàËÁ×Í¹µÒà¹×éÍàÃÒ´Ù ÊÔè§àËÅèÒ¹ÕéäÁèàËç¹à¡Ô´»ÃÐâÂª¹ìÍÐäÃ ¶Í¹ 
¡ÔàÅÊµÑÇà´ÕÂÇ¡çäÁèä´é ¹Õè µÃ§¹Õé µÃ§¶Í¹¡ÔàÅÊ�
	 เร�ก็ว่�อย่�งนี้	�àÍéÒ´ÙµÃ§¹Õé¹Ð�
	 แกก็ขยำ�ใหญ่เลย	 เอ�ใหญ่เลยลงใจ	 ไม่น�นนะก็ผ่�นไป	 แกบอกแกผ่�นม�น�นนะ�	 พ.ศ.
๒๔๙๔	เร�ไปจำ�พรรษ�ที่ห้วยทร�ย	ในร�วสัก	๒๔๙๕	ละมัง	แกก็ผ่�น...”
	 คำ�กล่�วอีกตอนหนึ่งของท่�นเล่�ถึงเรื่องคว�มรู้พิสด�รของคุณแม่ชีแก้ว	ดังนี้
 “�คว�มรู้ของคุณแม่แก้วแปลกพิสด�รม�ก	สำ�คัญที่สุดที่เรียกว่�	ไม่พล�ดเลย	เวล�เร�ไปไหน
ม�ไหนนี่นะ	ไม่มีพล�ดเลย	แม่นยำ�	ไม่มีเคลื่อนเลย	พอเร�ออกจ�กวัด
 �ÍéÒÇญÒ·èÒ¹ä»áÅéÇ¹ÐÇÑ¹¹Õé¹Ð� ว่�อย่�งนั้นนะ �ä»áÅéÇ�
 ที่เร�ไปไหนม�ไหนนิสัยเร�ก็อย่�งนี้	 มันไม่เคยพูดไม่เคยบอกใคร	 มันเป็นนิสัยอย่�งนั้นแต่ไหน
แต่ไร	ท�งนี้ก็รู้แล้วเริ่มแล้วนะนี่
 �ÍºÍØè¹à¢éÒáÅéÇ ¤èÍÂÍºÍØè¹à¢éÒÁÒ æ�
	 พอถึงที่ก็ว่�	‘ถึงแล้ว’	ตอนเช้�ก็ได้หุงข้�ว	แล้วเตรียมหม�กทุกวันไม่มีพล�ดเร�ถึงได้ถ�มนะสิ
 �¹ÕèàµÃÕÂÁÁÒ·Ø¡ÇÑ¹ËÃ×Í ? ËÁÒ¡¹Õè¢éÒÇà¹ÕèÂ�
	 หุงข้�วเล็กวันละหม้อม�ให้ทุกวันตอนเร�อยู่นั่นน่ะ	บอกเท่�ไหร่ก็ไม่ฟัง	หุงข้�วเตรียมหม�ก	แก
คอยจัด	ตัวแกเองไม่ม�หรอก	แต่ให้แม่ชีม�จังหัน	แม่ชีก็เอ�ม�	ส่วนแกน�น	ๆ	จะเอ�ม�ทีหนึ่ง	ถ�ม 
แม่ชีเรื่องหุงข้�ว	แม่ชีตอบว่�
 �à¾Ôè§ËØ§µÍ¹ญÒ·èÒ¹ÁÒ¹ÕèáËÅÐ�
	 เข�เรียกญ�ท่�น	 เป็นคว�มเค�รพของเข�นะ	 ‘ËÁÒ¡¹Õèà¾Ôè§·ำÒ µÍ¹ญÒ·èÒ¹äÁèÍÂÙè ¢éÒÇ¹Õè¡ç§´
ËÁ´�
 �áÅéÇ·ำÒäÁ¶Ö§ÃÙéÇèÒ¨Ð·ำÒ ?�
	 แม่ชีตอบว่�	�¡ç¤Ø³áÁèºÍ¡ãËé·ำÒä»à¶ÍÐ  ญÒ·èÒ¹ÁÒáÅéÇ�
	 นี่แหละ	อันนี้ไม่พล�ดนะ	สำ�คัญไม่มีพล�ด�	กับตอนที่พ่อแม่ครูอ�จ�รย์มั่นมรณภ�พ	โอ๊ย	แก
แม่นยำ�ของแกขน�ดนั้น...
 �ญÒ·èÒ¹àÊÕÂáÅéÇ... àÁ×èÍ¤×¹¹Õé�
 แกเล่�ว่� �ญÒ·èÒ¹ÁÒºÍ¡ÇèÒ ÁÒ¹ÕèÁÒ ä»´ÙàÊÕÂ«Ò¡àÃÒ àËç¹áµè«Ò¡áÅéÇญÒ·èÒ¹ÇèÒ ¾èÍä»áÅéÇ¹Ð�
 พอพูดคุยกันยังไม่เลิกเลย	ไอ้หล�นมันก็ไปคำ�ชะอี	 ไปได้ข่�วเข�ออกวิทยุตอนเจ็ดโมงเช้�	ประก�ศ 
ลั่นว่�
 �ËÅÇ§»ÙèÁÑè¹àÊÕÂáÅéÇ�
	 ม�ถึงมันก็วิ่งถึงวัดเลย	วิ่งกระหืดกระหอบม� �ÍÐäÃ ?�
 �âÍêÂ ญÒ·èÒ¹àÊÕÂáÅéÇ�	นั่นเห็นไหม...	เห็นไหม	เสียในเวล�เท่�นั้นเท่�นี้	เข�ประก�ศลั่น		นี่ก็
แม่นยำ�ม�ก�”
	 ศิษย์คนสำ�คัญอีกท่�นหนึ่งในระยะที่พักอยู่บ้�นห้วยทร�ยแห่งนี้	คือ	ตาปะขาวชื่อ คำาตัน๑	

๑	หลวงปู่คำ�ตัน	ฐิตธัมโม	วัดป่�ด�นศรีสำ�ร�ญ	อ.พรเจริญ	จ.หนองค�ย		

๑๖๐



	 ซึ่งระยะต่อม�ไม่น�น	 ต�ปะข�วก็ได้บวชเป็นพระภิกษุ	 หลวงต�เมตต�เป็นผู้จัดห�บริข�ร	

เครื่องบวชให้ด้วยตนเองดังคำ�กล่�วของท่�นว่�

 ��ËÅÇ§¾èÍµÑ¹¹Ð Í§¤ìË¹Öè§¹Ð ÍÑ¹¹Õé¡ç àÃÒºÇªãËéàÅÂ¹Ð à»ç¹µÒ»Ð¢ÒÇ á¡ÀÒÇ¹Ò´Õ á¡àÅèÒ

ÀÒÇ¹ÒãËé¿Ñ§ à¢éÒ·èÒ¹ÕèÇèÐ

 àÃÒàÅÂãËéä»ºÇªÁØ¡´ÒËÒÃ àÃÒäÁèä»áËÅÐ áµèãËéâÂÁ¾Òä» ãËé¾ÃÐ¾Òä» ºÃÔ¢ÒÃàÃÒàµÃÕÂÁ

¾ÃéÍÁàÊÃç¨áÅéÇ ãËéä»ºÇªáÅéÇÁÒÍÂÙè¡ÑºàÃÒ ËÅÇ§¾èÍµÑ¹¹ÕéÍ§¤ìË¹Öè§��

ตอบแทนพระคุณบิดามารดา

	 ระยะต่อม�	 ด้วยคว�มระลึกถึงพระคุณของโยม

ม�รด�	 อย�กให้โยมม�รด�รู้เห็นและพบคว�มสุขจ�กธรรม

นี้บ้�ง	ท่�นจึงจ�กบ้�นห้วยทร�ยม�ที่บ้�นต�ด	เหตุก�รณ์ใน

ระยะนี้หลวงปู่หล้�บันทึกไว้ว่�

	 “...พอถึงปÕ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๘	 ออกพรรษ�แล้วจีวรก�ล

เสร็จ	 องค์ท่�น	 (หม�ยถึงหลวงต�มห�บัว)	 จะได้ไปเอ�

ม�รด�บวชข�ว	 องค์ท่�นก็คิดละหวนทวนไปม�ว่�ถ้�บวช

แล้วจะเอ�โยมม�รด�ม�อยู่ห้วยทร�ย	คุณชีแก่	ๆ	อ�ยุม�ก

ตลอดทั้งหนุ่มก็มีอยู่ม�กแล้ว	 เกรงจะม�ทับถมให้ภ�ระหนักขึ้นแก่ผู้ที่

ท่�นบวชก่อน	เพร�ะเป็นโยมม�รด�ของผู้เป็นเจ้�อ�ว�ส	ก็ต้องจะได้ให้

เกียรติให้คุณเป็นพิเศษ	 เกรงจะหนักใจแก่ท่�นผู้มีอ�ยุม�ก	 และพร้อม

ทั้งบวชก่อนจึงตกลงใจว่�บวชโยมม�รด�แล้ว	 จำ�จะห�ที่อยู่ใหม่	 องค์

ท่�นจึงปรึกษ�กับคณะสงฆ์ว่�

 ‘�¼Á¨Ðä´éä»ºÇªâÂÁÁÒÃ´Ò ÊèÇ¹¨Ð¡ÅÑº¹Ñé¹ºÍ¡äÁè¶Ù¡àÊÕÂ

áÅéÇ ÊèÇ¹·Õè¨Ðä»¡Ñº¼Á¹Ñé¹ ¨Ðä»ËÁ´¡çäÁè¶Ù¡ àÇÅÒÍÂÙèàÃÒ¡çáÂè§¡Ñ¹ÍÂÙè  

àÇÅÒä»àÃÒ¡çáÂè§¡Ñ¹ ÁÑ¹à»ç¹àÃ×èÍ§äÁè§ÒÁá¡è½èÒÂ»¯ÔºÑµÔ ̈ ÐàÊÕÂÇ§ÈìµÃÐ¡ÙÅ 

½èÒÂ»¯ÔºÑµÔ
 ©Ð¹Ñé¹¢ÍãËé¤Ø³ÊÁ... ¨§¾ÒËÁÙèÍÂÙè¹ÕéºéÒ§ã¹¾ÃÃÉÒµèÍä»¹Õé ·Õ¹Õé
ÊèÇ¹¼Ùé·Õè¨Ðä»¡Ñº¼Á¤¹¹Ñé¹¤¹¹Õé¼Á¡çäÁèÇèÒ ÊèÇ¹¨ÐÍÂÙè¹Õè¡çàËÁ×Í¹¡Ñ¹ ¶éÒä»¡Ñº¼ÁÁÒ¡¡çÅำÒºÒ¡ÍÕ¡ à¾ÃÒÐäÁè

·ÃÒºÇèÒ¨Ðä´éÍÂÙè·Õèã´á¹è ¨Ö§à»ç¹¢Í§¹èÒ¤ÇÃ¤Ô´ÁÒ¡á·é æ ã¹àÃ×èÍ§¹Õé���
	 เมื่อถึงบ้�นต�ดแล้ว	ท่�นจึงจัดก�รบวชชีให้โยมม�รด�	และให้ก�รอบรมปฏิบัติจิตตภ�วน�	ปÕ
นั้นโยมม�รด�มีอ�ยุครบ	๖๐	ปÕพอดี	เหตุก�รณ์ในระยะนั้นท่�นเล่�ว่�
	 “�พอได้เวล�แล้วก็จดหม�ยม�บอกโยมแม่ว่�
 �¨ÐÁÒ¨Ò¡ËéÇÂ·ÃÒÂ»ÃÐÁÒ³ÇÑ¹·Õèà·èÒ¹Ñé¹ ãËéàµÃÕÂÁ¾ÃéÍÁäÇé�
	 ตั้งใจว่�เมื่อม�แล้วจะเอ�โยมแม่บวชทันที	พอม�ถึง	โยมแม่ก็พอดีเตรียมพร้อมไว้แล้วก็จับบวช
เลย	มีผู้เ²่�แม่แก้ว	(คุณแม่ชีแก้ว	เสียงล้ำ�)	ที่ติดต�มม�	๓	คนนี้ม�เพื่อโยมแม่นี่เอง	ถ้�ไม่อย่�งนั้นโยม
แม่จะไม่มีเพื่อนฝูงอยู่	เพร�ะพวกนั้นก็เห็นคุณเร�นี่...	ทีนี้เร�จะม�บวชโยมแม่นี้	เข�ก็ติดต�มม�เพื่อม�
เป็นเพื่อนฝูงของโยมแม่นั่นละ...	พอม�ก็จับบวชเลยทันที	คล่องตัวเลย	�”

โยมม�รด�ของหลวงต�

�...¾Íä´éàÇÅÒáÅéÇ

¡ç¨´ËÁÒÂÁÒºÍ¡âÂÁáÁè...

¨ÐàÍÒâÂÁáÁèºÇª·Ñ¹·Õ

âÂÁáÁè¡ç¾Í´Õ

àµÃÕÂÁ¾ÃéÍÁäÇéáÅéÇ

ÁÒ¡ç¨ÑººÇªàÅÂ...�

๑๖๑ ๑๔ ไปถิ่นไหน... ร่มเย็นถิ่นนั้น



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 จะขอกล่�วถึงโยมบิด�ของท่�น	นับเป็นเวล�หล�ยปÕก่อนที่โยมบิด�ของท่�นจะเสียชีวิต	ท่�นได้

พย�ย�มเขียนจดหม�ยม�ขอร้องบิด�อยู่หล�ยครั้ง	 ให้เลิกฆ่�สัตว์ตัดชีวิต	 จนในที่สุดพ่อก็ยอมเชื่อ	 และ

ไม่ฆ่�สัตว์ใด	ๆ	อีกเลย

	 บิด�ของท่�นได้เสียชีวิตไปก่อนหน้�นี้หล�ยปÕแล้ว	 (ตั้งแต่ปÕ	 พ.ศ.	 ๒๔๘๗)	 รวมอ�ยุได้	 ๕๕	ปÕ	 

ซึ่งเป็นระยะเวล�เดียวกันกับที่ท่�นกำ�ลังภ�วน�อยู่ในป่�ในเข�

	 ทร�บกันว่�	พอตอนเช้�วันเดียวกันกับที่โยมบิด�ของท่�นสิ้นใจ	ท่�นได้บอกกับพระเณรที่พักอยู่

กับท่�นในระยะนั้นว่�

	 “...เออ	 โยมพ่อนี่เสียแล้วล่ะ	 เมื่อคืน

นี้แหละ	 น้องของพ่อม�บอกว่� �¾èÍàÊÕÂáÅéÇ� 

คอยฟังข่�วนะว่�	มันจะหลอกหรือจะจริง...”

	 พระเณรจึงจดวันเวล�ที่ท่�นบอกไว้	 

เมื่อผ่�นไปได้สักเกือบ	๒	อ�ทิตย์	ท่�นก็ได้รับ

จดหม�ยจ�กญ�ติพี่น้องท�งจังหวัดอุดรธ�นีว่�

 �âÂÁºÔ´ÒÊÔé¹áÅéÇ�	 เมื่อพระเณรลอง

ตรวจสอบวันเวล�ท่ีจดบันทึกไว้กับในจดหม�ย	 

ก็ปร�กฏว่�ตรงกันพอดี	 เป็นที่อัศจรรย์กัน 

ทั่วหน้�

จังหวัดจันทบุรี

	 เมื่อท่�นพ�โยมม�รด�บวชแล้ว	 เพื่อไม่ให้ต้อง 

มีสัญญ�อ�รมณ์กับลูกกับหล�นญ�ติพี่น้อง	 ท่�นจึงพ�โยมม�รด� 

ไปอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีในปÕ	พ.ศ.	๒๔๙๘

	 ครั้งแรกก็ไปพักอยู่ที่บ้�นย�งระหง	 ต่อม�ท่�นอ�จ�รย์

เจีêยะ	 จุนโท	 เป็นผู้นิมนต์ท่�นม�พักและสร้�งวัดขึ้นในที่ดินของ

โยมพี่ส�ว	บริเวณสถ�นีทดลองกสิกรรมพริ้วอำ�เภอแหลมสิงห์

	 ท่�นอ�จ�รย์เจีêยะเป็นผู้ดูแลในก�รจัดสร้�งเสน�สนะ

ให้ได้รับคว�มสะดวกครบถ้วน	ใช้เป็นที่พักจำ�พรรษ�ได้เป็น

อย่�งดีมีขอบเขตบริเวณเป็นส่วนเป็นสัดชัดเจนทั้งฝ่�ยสงฆ์และฝ่�ยอุบ�สิก�

	 ก�รเกี่ยวข้องสังคมกับประช�ชนของท่�นนั้น	ปร�กฏขึ้นอย่�งชัดเจนที่จังหวัดจันทบุรีนี้เอง

	 ท่�นเล่�ถึงคว�มมั่นคงเหนียวแน่นท�งพุทธศ�สน�ของช�วจันทบุรีไว้ดังนี้

	 “�ไปท�งจันท์	ได้เทศน์ออกสังคมก็ไปเทศน์ที่เมืองจันท์	เทศน์เหล่�นั้นก็เทศน์แต่ไม่ได้อะไรนัก

	 เมืองจันท์นี่	โห	เหนียวแน่นม�กนะศรัทธ�สำ�คัญม�กนะ	วันเส�ร์วันอ�ทิตย์วันพระนี้		คนเต็ม

อยู่นู่น	สถ�นีทดลองÏ	ไปฟังเทศน์เต็มอยู่

ซ้�ยสุดคือคุณแม่ชีแก้ว	เสียงล้ำ�	โยมม�รด�ของหลวงต�เป็นคนที่	๓	จ�กซ้�ย

ณ	วัดป่�บ้�นต�ด	(ถ่�ยเมื่อ	๓	เมษ�ยน	พ.ศ.	๒๕๐๓)

หลวงปู่เจีêยะ	จุนโท	ช�วจันทบุรี

ศิษย์ท่�นอ�จ�รย์มั่น	ภูริทัตโต

๑๖๒



	 เข�ยังม�พูดอวดท่�นพ่อลี๑	เข�ไม่รู้ว่�		เร�กับท่�นพ่อลีคุ้นกันม�ตั้งแต่เมื่อไร	เข�ไปแล้วก็เอ�

ม�คุยโม้กับท่�นพ่อลี	ระยะนั้นท่�นพ่อลี	ท่�นอยู่วัดป่�คลองกุ้ง	เข�ไปเล่�ให้ท่�นฟังว่�

 �·èÒ¹¾èÍà´ÕëÂÇ¹Õéä´é¾ÃÐÍ§¤ìÊำÒ¤ÑญÍ§¤ìË¹Öè§áÅéÇ ÁÒÍÂÙè·ÕèÇÑ´Ê¶Ò¹Õ·´ÅÍ§�

 �ÊำÒ¤ÑญÍÐäÃ ?�

	 ท่�นก็ว่�ซิ	คว�มจริงคุ้นกันม�ตั้งแต่เมื่อไรเข�ไม่รู้	เข�ว่�

 �·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìÁËÒºÑÇ ÍÙêÂ à·È¹ì¹éำÒäËÅä¿ÊÇèÒ§ä»àÅÂ� ว่�อย่�งงั้น	แล้วก็คุยให้ท่�นฟังนะ

 �ÁÑ¹µéÍ§ÍÂèÒ§§Ñé¹«Ô� เวล�ท่�นตอบ	‘มันต้องอย่�งงั้นซิ’	คว�มจริงรู้กันม�ตั้งแต่เมื่อไรเข�จะไปรู้

อะไร

	 เพร�ะฉะนั้นเวล�ม�พูดคุยโม้ให้ท่�นฟัง	 ท่�นก็อดหัวเร�ะไม่ได้	 ท่�นก็ว่�	 �ÁÑ¹µéÍ§ÍÂèÒ§§Ñé¹«Ô� 

ท่�นก็ว่�เท่�นั้นละ�”

ดูคน... บ่งลักษณะนักเลงโต

 ที่จันทบุรีแห่งนี้	 ในพรรษ�นั้นเองมีเรื่องหนึ่งทำ�ให้ท่�นอ�จ�รย์  

สิงห์ทอง๒	 อัศจรรย์คว�มส�ม�รถของท่�นอย่�งยิ่งในก�รดูลักษณะคน	 

แม้เพียงเล็กน้อยแต่ส�ม�รถทร�บถึงอุปนิสัยใจคอได้ถนัดชัดเจน	 คือ

ขณะที่พระเณรกำ�ลังทำ�ง�นร่วมกันอยู่	ท่�นก็บอกให้ดูคน	ๆ	หนึ่งแล้ว

จึงพูดขึ้นว่�

 �¾Ç¡·èÒ¹´Ù¤¹ æ ¹Õéà»ç¹ÂÑ§ä§ ÁÒã¡ÅéªÔ´µÔ´¾Ñ¹ÍÂÙè¡ÑºÇÑ´¹ÕèË¹èÐ � 

	 พระเณรทั้งหล�ยต่�งพ�กันแปลกใจในคำ�ถ�มของท่�น	เพร�ะ  

ก็ไม่เห็นว่�ช�ยผู้นี้จะมีอะไรผิดปกติไปกว่�คนอื่น	 ๆ	 แต่อย่�งใด	 ท่�น

อ�จ�รย์สิงห์ทองจึงได้ตอบไปว่�

 �¨ÐÇèÒÂÑ§ä§ ? ¡çà»ç¹¤¹´Õ æ ¹Õè�

 ท่�นว่�	�ãªèàËÃÍ ? ´ÙãËé´Õ¹Ð�

 ท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทองพูดอย่�งมั่นใจว่� �¨Ð´ÙãËé´ÕÍÐäÃ ¡ç´ÙÁÒ´ÕáÅéÇ�

 �ãËé¾Ô¨ÒÃ³ÒàÊÕÂ¡èÍ¹¹Ð� ท่�นย้ำ�

 จ�กนั้นท่�นก็ได้อธิบ�ยในฉ�กหลังของช�ยผู้นั้นว่�	�¹Õèà»ç¹¹Ñ¡àÅ§âµ¹Ð ÊÒÁÒÃ¶¦èÒ¤¹ õ ¤¹ä´é

â´ÂäÁèÃÙéµÑÇ à¾ÃÒÐÁÕÅÑ¡É³Ð·Ø¡ÍÂèÒ§¾ÃéÍÁËÁ´àÅÂ�

	 ท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทอง	 รู้สึกแปลกใจและยังไม่เชื่อคำ�พูดของท่�น	 จึงได้แอบต�มไปสืบประวัติ

เบื้องหลังของช�ยผู้นั้นอย่�งจริงจังชนิดจะเอ�ให้รู้คว�มจริงให้ได้	 เมื่อซักไซ้ไล่เรียงกันอย่�งหมดไส้

หมดพุงในจุดที่สงสัยแล้ว	ผลปร�กฏว่�เป็นจริงต�มนั้นทุกประก�ร	จึงกลับม�พูดกับท่�นว่�

 �âÍêÂ ÍÑÈ¨ÃÃÂì ·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂì´Ù¤¹´ÙÂÑ§ä§ ·ำÒäÁÍÒ¨ÒÃÂìÍÂÙè æ ¡ç¾Ù´¢Öé¹ ·Ñé§ æ ·Õèà¢Ò¡çäÁèÁÕÍÐäÃ¡Ñº

·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìãËé¨Ñº¾ÔÃØ¸ä´éàÅÂ ·Ñé§ æ ·Õèà¢Ò¡ç´Ôº¡ç´ÕÁÒµÅÍ´ ¼Á´Ùà¢ÒÁÒµÅÍ´ ÂÍÁ·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìàÅÂ�

๑		ต่อม�ท่�นเป็นเจ้�อ�ว�สวัดอโศก�ร�ม	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร	จนถึงแก่มรณภ�พ
๒			ท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทอง	 เคยอยู่จำ�พรรษ�กับท่�นอ�จ�รย์มั่นที่บ้�นหนองผือ	 ต่อม�ติดสอยห้อยต�มหลวงต�ไปจำ�พรรษ�ที่บ้�นห้วยทร�ย	 จ.มุกด�ห�ร,		

จ.จันทบุรี	และที่บ้�นต�ด	จ.อุดรธ�นี		

หลวงต�ที่จันทบุรี

(ถ่�ยเมื่อเดือนพฤศจิก�ยน	พ.ศ.	๒๔๙๗)

๑๖๓ ๑๔ ไปถิ่นไหน... ร่มเย็นถิ่นนั้น



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 ·èÒ¹à¤ÂÂ¡ÂèÍ§·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìÊÔ§Ëì·Í§ãËé¾ÃÐà³Ã·ÕèÇÑ´»èÒºéÒ¹µÒ´¿Ñ§àÊÁÍÇèÒ �·èÒ¹ÊÔ§Ëì·Í§¹Õé

à´ç´ !  à»ç¹¤¹äÁèÂÍÁã¤Ã§èÒÂ æ áÅÐËÒ¡äÁèÂÍÁáÅéÇ ¨ÐÊÙéàÅÂ ËÒ¡ÂÍÁáÅéÇ¨ÐÂÍÁ¨ÃÔ§ æ�

	 เหตุก�รณ์ครั้งนั้นจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มักถูกนำ�ม�เล่�ต่อ	ๆ	กันในวงลูกศิษย์พระเณรแม้ทุกวันนี้

 เมื่อออกพรรษ�แล้วท่�นได้พ�โยมม�รด�ม�พักที่บ้�นส�มผ�น	อำ�เภอท่�ใหม่	แม้กระนั้นญ�ติโยม 

ท�งสถ�นีทดลองก็ยังได้ต�มม�ฟังธรรมและนิมนต์ขอให้ท่�นกลับไปอยู่เนือง	ๆ 	จนบ�งครั้งเป็นเหตุให้ 

ญ�ติโยมท�งบ้�นส�มผ�นชักรู้สึกอึดอัดขัดเคืองอยู่ไม่น้อย	 เพร�ะก็เค�รพรักท่�นเหมือนกัน	 ไม่อย�กให้

กลับไป	อย�กจะให้ท่�นอยู่ที่นั่นน�น	ๆ	หรือห�กเป็นไปได้ก็อย�กให้อยู่ตลอดไปเลย

	 พอดีในตอนนั้นโยมม�รด�ก็ป่วยม�ก	จำ�เป็นจะต้องได้พ�กลับม�ที่บ้�นต�ด	อุดรธ�นี	อีกทั้งโรค

ของโยมม�รด�ก็บังเอิญถูกกับย�สมุนไพรของหมอที่นั่น	 จึงเป็นอันต้องจ�กจันทบุรีม�ด้วยคว�มอ�ลัยทั้ง

สองฝ่�ย

 เพร�ะเหตุที่ท่�นไปจังหวัดจันทบุรีในคร�วนั้นเอง	 จ�กนั้นม�ช�วจันทบุรีก็ได้ต�มม�ศึกษ�ปฏิบัติ 

ธรรมกับท่�นที่วัดป่�บ้�นต�ดไม่เคยข�ด	 และท่�นเองห�กมีโอก�สก็จะไปเยี่ยมพี่น้องช�วจันทบุรีอยู่เสมอ 

เช่นเดียวกัน

๑๖๔



๑๕
àสาหÅั¡¡รรมฐาน

ตั้งวัดป่าบ้านตาด

	 ด้วยเหตุที่โยมม�รด�ล้มป่วยด้วยโรคอัมพ�ต	 ท่�น

จึงพ�กลับม�รักษ�ตัวที่บ้�นต�ด	 หมอที่รักษ�โรคอัมพ�ตใช้

อ้อยดำ�ผสมในสูตรย�ด้วย	ท่�นจึงห�อ้อยดำ�ม�ปลูกไว้ข้�ง	ๆ	 

กุฏิของโยมม�รด�	 หมอทำ�ก�รรักษ�อยู่ถึง	 ๓	 ปÕ	 โรคจึง

ห�ยข�ด

	 จ�กก�รที่ต้องอยู่พย�บ�ลโยมม�รด�เป็นเวล�น�น	

ทั้งโยมม�รด�ก็มีอ�ยุม�กแล้ว	ก�รจะหอบหิ้วไปอยู่ด้วยกันใน

สถ�นที่ทุรกันด�รต�มอัธย�ศัยเดิมของท่�นที่ชอบหลีกเร้นแต่

ผู้เดียวนั้น	 ก็มีแต่จะสร้�งคว�มลำ�บ�กให้กับโยมม�รด�ม�ก 

คว�มคิดก่อตั้งวัดป่�บ้�นต�ดจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุผลนี้เอง

	 ประจวบกับเวล�นั้นช�วบ้�นต�ดก็ได้ยินกิตติศัพท์

กิตติคุณของท่�นม�น�นแล้ว	 มีคว�มประสงค์อย�กให้ท่�น

ตั้งวัดขึ้นเช่นกัน	จึงได้พร้อมใจกันถว�ยที่ดิน	วัดป่าบ้านตาด

จึงเริ่มเป็นรูปเป็นร่�งขึ้นตั้งแต่	ปÕ	พ.ศ.	๒๔๙๙		เป็นต้นม�

กำ�ลังจัดอ�ห�รถว�ยหลวงต�	บนศ�ล�วัดป่�บ้�นต�ด	๑๑	มกร�คม	พ.ศ.	๒๕๐๘
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ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 àมื่อได้อยู่เป็นที่เป็นฐ�น	 ทำ�ให้พระเณรต่�ง

หลั่งไหลม�อยู่กับท่�นม�กขึ้น	 ในระยะแรก	ๆ	ท่�น

จำ�กัดจำ�นวนไว้เพียงแค่	๑๗	-	๑๘	องค์	และคงจำ�นวนไว้

เช่นนั้นอยู่หล�ยปÕ	คือ	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๙๙	ม�จนกระทั่ง 

ถึง	พ.ศ.	๒๕๑๙	-	๒๕๒๐	อย่�งไรก็ต�มเมื่อครูบ�อ�จ�รย์ 

องค์สำ�คัญ	ๆ	ต่�งล่วงลับไป	พระเณรจำ�นวนม�กไม่มี 

ที่เก�ะที่ยึดท่�นก็ค่อยอนุโลมให้เพิ่มขึ้น	 ๆ	 จนกระทั่งปÕ	

พ.ศ.	๒๕๔๑	มีพระเณรในพรรษ�ทั้งสิ้น	๔๗	องค์

	 เนื่องจ�กโยมม�รด�ของท่�นนั้นมิได้ฝÖกหัด  

อ่�นเขียหนังสือม�	เพร�ะสมัยก่อนก�รศึกษ�ยังไม่เจริญ

ดังเช่นปัจจุบันนี้	 จึงต้องอ�ศัยลูกหล�นช่วยอ่�นหนังสือที่ท่�นเป็นผู้เขียนขึ้น	 เช่น	ประวัติท่�นอ�จ�รย์มั่น  

ให้ฟังทุกวัน	รวมทั้งท่�นจะให้ก�รอบรมธรรมแก่โยมม�รด�ของท่�นโดยสม่ำ�เสมอ	คว�มซ�บซึ้งในธรรม

จึงม�กยิ่งขึ้นทุกวัน	 คว�มเพียรก็เข้มแข็ง	 จึงส�ม�รถปฏิบัติภ�วน�ได้เป็นอย่�งดี	 และก้�วหน้�ไปโดย

ลำ�ดับเต็มคว�มส�ม�รถของท่�น	โยมม�รด�ของท่�นเคยเล่�ว่�

 �ä´é¿Ñ§·èÒ¹áÊ´§¸ÃÃÁ¤ÃÑé§ã´äÁèà¤Â¾ÅÒ´àÅÂ ¨Ôµ¨ÐÃÇÁÅ§á¹èÇ·Ø¡¤ÃÑé§ä»�

ป่วยเพียงกาย ใจแจ้งกระจ่าง

	 ในว�ระสุดท้�ยก่อนหน้�ท่ีโยมม�รด�จะจ�ก

โลกไป	 ท่�มกล�งทุกขเวทน�กล้�ที่พร้อมจะให้สิ้นชีวิตได้ 

ทุกเมื่อ	ท่�นได้เข้�ไปเยี่ยม	และถ�มว่�อ�ก�รเป็นอย่�งไร

บ้�ง	โยมม�รด�ได้ตอบว่�

 �ÃèÒ§¡ÒÂà¨çºä¢éä´é»èÇÂ¡ç¨ÃÔ§ áµèã¨¹Ñé¹ãÊÊÇèÒ§

¡ÃÐ¨èÒ§á¨é§ÍÂÙèµÅÍ´àÇÅÒ�

	 จึงเป็นที่เชื่อได้ว่�	 โยมม�รด�ของท่�นได้ประสบสุคโต	นับว่�สมเจตน�รมณ์ของท่�นอย่�งยิ่งที่

ได้ทดแทนพระคุณโยมม�รด�อย่�งเต็มที่	สมดังที่พระบรมศ�สด�ทรงสรรเสริญไว้ว่�
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วัดป่�บ้�นต�ดสมัยแรกๆ

หลวงต�ขึ้นตรวจดูคว�มเรียบร้อยด้วยตนเองก่อนก�รฌ�ปนกิจศพโยมม�รด�

	บริเวณหน้�ศ�ล�วัดป่�บ้�นต�ด
โยมม�รด�ของหลวงต�

âÂÁÁÒÃ´Òä´éµÍºÇèÒ

�...ÃèÒ§¡ÒÂà¨çºä¢éä´é»èÇÂ¡ç¨ÃÔ§

áµèã¨¹Ñé¹ãÊÊÇèÒ§¡ÃÐ¨èÒ§á¨é§

ÍÂÙèµÅÍ´àÇÅÒ...� 

๑๖๖



หลวงต�	(ถ่�ยเมื่อเดือนมีน�คม	พ.ศ.	๒๕๐๐)

ท่�นพ่อลี	กับศิษย�นุศิษย์

 �¼Ùéã´·ำÒÁÒÃ´ÒºÔ´ÒãËéµÑé§ÍÂÙèã¹¤Ø³¤ÇÒÁ´Õ ÁÕÈÃÑ·¸Ò ÈÕÅ 

»ÑญญÒ à»ç¹µé¹ ¼Ùé¹Ñé¹ª×èÍÇèÒä´éÊ¹Í§¤Ø³·èÒ¹àµçÁ·Õè�

	 โยมม�รด�ได้จ�กโลกนี้ไปด้วยอ�ก�รอันสงบเมื่อมีอ�ยุย่�ง

เข้�	๙๓	ปÕ	ตรงกับวันที่	๓๐	พฤษภ�คม	พ.ศ.	๒๕๒๕	และด้วยเหตุนี้

เองในทุก	ๆ	ปÕ	ของวันที่	๓๐	พฤษภ�คม	(วันทำ�บุญโยมม�รด�)	ท่�น

ไม่เคยละเว้นและไม่ลืมที่จะทำ�บุญระลึกถึงพระคุณโยมม�รด�	 สิ่งนี้

ย่อมแสดงถึงคว�มซ�บซึ้งในบุญในคุณของโยมม�รด�แบบไม่สร่�งซ�

งานฉลองกึ่งพุทธกาล

	 ย้อนม�กล่�วถึงท่�นพ่อลี	 วัดอโศก�ร�ม	 ซึ่งช�วจันทบุรี

เคยเอ�เรื่องก�รเทศน์น้ำ�ไหลไฟสว่�งของท่�นไปเล่�ให้ท่�นพ่อลีฟัง

	 คว�มเป็นจริงแล้วท่�นทั้งสองเคยรู้จักกันม�ก่อนแล้วสมัยที่ท่�น

อ�จ�รย์มั่นยังมีชีวิตอยู่	ดังคำ�กล่�วของท่�น	(หลวงต�)	ว่�

	 “�ท่�นพ่อลีมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอ�จห�ญช�ญชัยม�กในก�รประพฤติปฏิบัติ	 และท่�นเคยเป็นลูก

ศิษย์ของหลวงปู่มั่นม�ตั้งแต่เริ่มแรกโน้น	 จนกระทั่งได้พลัดพร�กจ�กกัน	 ทั้งหลวงปู่มั่นและองค์ท่�นเอง

ก็เคยไปม�ห�สู่กันอยู่เสมอ

	 เท่�ที่ได้สังเกตในเวล�ท่�นไปกร�บนมัสก�รหลวงปู่มั่นที่วัดบ้�นหนองผือนั้น	 รู้สึกว่�หลวงปู่มั่น

ท่�นแสดงอ�กัปกิริย�เต็มไปด้วยคว�มเมตต�อย่�งม�กม�ยเห็นได้อย่�งชัดเจน	 แม้ท่�นจะไม่ได้พักอยู่

วัดป่�หนองผือเป็นเวล�น�นก็ต�ม	แต่สถ�นที่ให้พักสำ�หรับท่�นพ่อลีเร�นี้	ท่�นเป็นผู้สั่งเองว่�ให้ไปจัดที่ 

นั่น	ๆ	คือในป่�นอกบริเวณรั้ววัด	ให้ท่�นลีได้พักสบ�ย	ๆ	เพร�ะสงัดดีกว่�ที่อื่น	ๆ

	 คำ�ว่�ที่นั่น	ๆ	นั่นหม�ยถึงในป่�ลึก	ๆ	โน้น	แล้วก็สั่งเร�เองนี้ให้เป็นผู้ไปดูและจัดสถ�นที่ที่จะ

ให้ท่�นพัก	หลังจ�กนั้นท่�นยังต�มไปดูสถ�นที่พักนั้นอีกด้วย	นี่ก็เป็นเหตุให้ประทับใจไม่ลืม	และก�รให้

โอว�ทสั่งสอนใน	๒	-	๓	คืนที่ท่�นพักอยู่นั้น	รู้สึกว่�ประทับใจอย่�งม�กทีเดียว

๑๖๗ ๑๕ เสาหลักกรรมฐาน



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 เพร�ะครูบ�อ�จ�รย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่�นและเป็นที่เมตต�เป็นที่ไว้ว�งใจของท่�น	น�น	ๆ	จะ

ได้ไปพบกับท่�น	กร�บนมัสก�รท่�นครั้งหนึ่ง	และได้สนทน�ธรรมกัน	ท่�นจึงได้สนทน�กันอย่�งเต็มเม็ด

เต็มหน่วย	เต็มอรรถเต็มธรรมทุกขั้นตอน	ซึ่งย�กที่จะห�ฟังได้ในเวล�อื่น	ๆ

	 นี่ก็เป็นเหตุก�รณ์ที่ลืมไม่ได้	 เพร�ะหลวงปู่มั่นนั้นแสดงอ�ก�รอันใดออกม�ย่อมเต็มไปด้วยเหตุ

ด้วยผลด้วยคว�มหม�ยที่จะยึดเป็นคติได้ตลอดไป	ไม่สักแต่ว่�กิริย�ที่แสดงออกม�เท่�นั้น	แต่เต็มไปด้วย

คว�มหม�ย	 นี่ท่�นพ่อลีก็เป็นลูกศิษย์องค์สำ�คัญองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่นเร�...”	 จ�กคำ�กล่�วนี้แสดงให้

เห็นว่�ท่�นพ่อลีรู้จักคุ้นเคยกับท่�นตั้งแต่สมัยอยู่บ้�นหนองผือแล้ว

	 ต่อม�เมื่อท่�นเริ่มสร้�งวัดป่�บ้�นต�ดได้ไม่น�น	ปÕนั้นเป็นปÕ	พ.ศ.	๒๕๐๐	ครบกึ่งพุทธก�ล	ท่�น

พ่อลีจึงได้จัดเตรียมง�นฉลองพระพุทธศ�สน�ขึ้นที่วัดอโศก�ร�ม	 จังหวัดสมุทรปร�ก�ร	 คว�มตั้งใจของ

ท่�นพ่อลีในทีแรกคิดจะจัดง�นน�น	๒	อ�ทิตย์	แต่ก็มีเหตุให้ขย�ยวันเพิ่มออกไป

	 เป็นปกติธรรมด�	 	 เมื่อทำ�กิจก�รง�นใด	ปัญห�ในง�นนั้นย่อมเกิดมีขึ้นไม่ม�กก็น้อย	ห�กต้อง

อ�ศัยคนหมู่ม�กเข้�ร่วมง�นกันด้วยแล้ว	ก�รตกลงกันในง�นเพื่อจะให้มีทิศท�งเดียวกัน	ย่อมเป็นสิ่งจำ�

เป็นม�กยิ่งขึ้นไปอีก	 มิฉะนั้นปัญห�ยุ่ง	 ๆ	 พอให้รำ�ค�ญใจย่อมจะเกิดขึ้นได้โดยง่�ย	 แม้ในคร�วจัดง�น

บุญครั้งนี้ก็เช่นกัน

	 พอเริ่มง�นได้ประม�ณอ�ทิตย์หนึ่ง	 ก็เริ่มมีปัญห�บ�งประก�รเกิดขึ้น	 คือ	 จำ�นวนแม่ครัวมีไม่

เพียงพอ	ปัญห�เท่�นี้คงไม่ใหญ่โตอะไร	แต่เมื่อขย�ยผลม�กขึ้นทำ�ให้เกิดปัญห�อื่น	ๆ	อันเป็นกิ่งก้�น

ส�ข�ต�มม�จนเป็นเหตุให้เกิดก�รโต้เถียงกันในที่สุด	เนื่องจ�กยังห�จุดลงตัวไม่ได้	ง�นส่วนรวมจึงเกิด

ชะงักงันขึ้น	กล�ยเป็นปัญห�ใหญ่โต	แม้จะมีพระภิกษุครูบ�อ�จ�รย์พย�ย�มไปพูดคุยช่วยแก้ปัญห�	แต่

ก็ยังไม่เป็นผลดีขึ้นแต่อย่�งใด	บ�งทีอ�จซ้ำ�ร้�ยลงไปอีก

	 ดังนั้น	เมื่อเรื่องนี้ทร�บถึงท่�นพ่อลีแล้ว	ท่�นจึงรีบสั่งเด็ดข�ดกับท่�นอ�จ�รย์เจีêยะ๑	ให้ไปต�ม

ท่�น	(หลวงต�)	ซึ่งพอดีอยู่ในง�นครั้งนั้นม�ช่วยแก้ปัญห�ให้	ท่�นอ�จ�รย์เจีêยะรับคำ�สั่งจ�กท่�นพ่อลีให้

ไปบอกท่�นว่�

 �...ºÍ¡ãËéÁËÒºÑÇà·èÒ¹Ñé¹¹Ðä»ªำÒÃÐàÃ×èÍ§·Õè¤ÃÑÇ ¤¹Í×è¹ä»á·¹äÁèä´éâ´Âà´ç´¢Ò´... ËéÒÁäÁèãËéã¤Ã

á·¹à»ç¹ÍÑ¹¢Ò´...�

๑		หลวงปู่เจีêยะ	จุนโท	ต่อม�ท่�นเป็นเจ้�อ�ว�สวัดป่�ภูริทัตตปฏิปท�ร�ม	อ.ส�มโคก	จ.ปทุมธ�นี

ภ�พจิตรกรรมฝ�ผนังในวิห�รวัดอโศก�ร�ม	จำ�ลองง�นกึ่งพุทธก�ล

�...ºÍ¡ãËéÁËÒºÑÇ

à·èÒ¹Ñé¹¹Ð ä»ªำÒÃÐàÃ×èÍ§

·Õè¤ÃÑÇ ¤¹Í×è¹ä»äÁèä´é

â´Âà´ç´¢Ò´ ËéÒÁäÁèãËé

ã¤Ãá·¹à»ç¹ÍÑ¹¢Ò´��

๑๖๘



	 ด้วยคว�มจำ�เป็นอันเลี่ยงไม่ได้เช่นนี้	 ท่�นจึงเข้�ซักถ�มปัญห�กับแม่ครัวว่�มีต้นส�ยปล�ยเหตุ

เช่นไร	หนักเบ�ม�กน้อยเพียงใด	เมื่อเข้�ใจเหตุผลแล้ว	ท่�นก็ชี้ถึงปัญห�และวิธีแก้ไขอย่�งตรงไปตรงม�	 

ทำ�ให้ทุกคนรู้สึกถึงใจในเหตุผล	 และช่วยขวนขว�ยคนละไม้ละมือจนปัญห�ต่�ง	 ๆ	 หมดไป	 ง�นฉลอง

ครั้งนั้นจึงผ่�นไปได้ด้วยดี	ไม่มีเรื่องหนักอกหนักใจใด	ๆ	อีก	คำ�พูดอย่�งจริงจังเข้มข้นของท่�นในครั้งนั้น

โดยย่อ	ๆ	มีว่�

	 “�เวล�นี้พวกเร�ทั้งหล�ยม�กันในน�มลูกศิษย์ของท่�นพ่อนะ...	 ว�สน�บ�รมีของท่�นพ่อเป็น

ยังไง	เร�ถึงม�ทำ�อย่�งนี้...	เพร�ะเร�ทุก	ๆ 	คน	ก็ม�ในน�มลูกศิษย์		แล้วทำ�ไมถึงจะปฏิบัติต่อกันไม่ได้ละ	?

	 ทำ�ไมถึงกระทบกระเทือนถึงท่�นพ่อ	ห�กว่�ท่�นพ่อม�ว่�แบบนี้จะว่�ยังไงละ	ท่�นพ่อจะไม่พูด

กี่คำ�นะ	จะพูด	๒	-	๓	คำ�แล้วพวกเร�จะแก้ได้ไหม	?�	เอ้�	ท่�นพ่อจะเดินฉ�กม�นู้น

 �ÍÒµÁÒ¨Ðä»áÅéÇ¹Ð ÍÒµÁÒäÁèÁÕÇÒÊ¹ÒºำÒà¾çญ¾ÒÅÙ¡ÈÔÉÂìÅÙ¡ËÒ ¾Ò·ำÒ§Ò¹¤ÃÒÇ¹Õé¡çäÁèä´é�

	 ท่�นพ่อจะไปละนะ	ท่�นก้�วออกจ�กวัดไปนี้	 เอ้�	 ใครจะติดต�มไปเอ�ท่�น	ม�ได้ไหม	?	ถ้�

ห�กว่�พวกเร�ไม่รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้...	เวล�นี้ก็อยู่ในฐ�นะที่จะควรแก้ไขได้	ปฏิบัติกันไม่ได้เหรอ	?�”

 พอพูดถึงจุดนี้	 คนที่ท้อกับปัญห�ห�ท�งแก้ไม่ออกก็เหมือนถูกกระตุกใจให้ระลึกถึงบุญถึงคุณ

ของท่�นพ่อลีที่อุตส่�ห์เมตต�แนะนำ�สั่งสอนให้รู้ผิดชอบชั่วดีพอเป็นผู้เป็นคนขึ้นม�	 ต่�งมีแก่ใจแข็งขัน

คิดสู้กับปัญห�นั้นให้หมดให้จ�งไป	ไม่เห็นแก่เรื่องขัดอกขัดใจเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งกว่�กิจก�ร

ง�นของครูบ�อ�จ�รย์	ต่�งขันอ�ส�รับป�กรับคำ�ท่�นขึ้น	คนนั้นก็ว่�	“ได้”	คนนี้ก็บอกว่�	“ได้”	คนนั้น

รับอ�ส�จะไปติดต่อครัวนั้นให้	 คนนี้ก็จะไปติดต่อโรงนั้น	 ๆ	 ต่�งคนต่�งจะไปเอ�ม�ให้ได้ทั้งนั้น	 ส�มัคคี	

คือพลังกลับคืนม�อีกครั้งดังเดิม

	 เมื่อได้จุดลงตัวแล้ว	คว�มสม�นกลมกลืนกันในง�นก็เกิดใหม่อีกครั้งแต่เข้มแข็งกว่�เดิม	ปัญห�

นั้นก็หมดสิ้นไปกลับกล�ยเป็นพลังส�มัคคีช่วยกันชนิดท่วมท้นเลยทีเดียว	คือ	พอประม�ณ	๒	ทุ่มแม่ครัว

ก็ประก�ศขึ้นม�มีถึง	๒๐๐	คน	ครั้นพอ	๓	ทุ่ม	มีถึง	๓๐๐	คน

	 พอล่วงถึงตอนเช้�ขึ้นถึงได้	 ๓๐๐	 กว่�คน	 และด้วยคว�มพร้อมเพรียงเช่นนี้เอง	 ท่�นพ่อลีเลย

สนองตอบน้ำ�ใจลูกศิษย์ด้วยก�รขย�ยเวล�ออกรวมถึง	๓	อ�ทิตย์	โดยไม่มีปัญห�ขัดแย้งใด	ๆ	เกิดขึ้น  

เรื่องต่�ง	ๆ	ก็สงบเรียบไปหมด

	 คงเพร�ะเหตุก�รณ์จุดนั้นด้วยส่วนหนึ่ง	เป็นผลให้ท่�น

พ่อลีสงวนท่�นไว้	 ไม่ยอมให้ท่�นไปไหนตลอดระยะง�นฉลอง

ครั้งนั้น	 เมื่อท่�นพ่อลีเจอหน้�ท่�นครั้งใดมักจะพูดขึ้นด้วยคว�ม

เมตต�แบบคนสนิทสนมคุ้นเคยกันว่�

 ��ÁËÒºÑÇä»äË¹äÁèä´é¹Ð ÂÑ§äÁèàÊÃç¨... ÁËÒºÑÇä»äË¹

äÁèä´é¹Ð  §Ò¹ÂÑ§äÁèàÊÃç¨��

	 จ�กนั้นท่�นพ่อลีก็พ�ท่�นเดินไปดูท่ีนั่นท่ีนี่ในตอนเช้�

เวล�เลี้ยงอ�ห�รกันบ้�ง	หรือดูเรื่องอื่น	ๆ	บ้�ง	ทำ�ให้ทุกคนใน

ง�นครั้งนั้นต่�งเห็นถึงคว�มเมตต�สนิทสนมที่ท่�นพ่อลีมีต่อ

ท่�นอย่�งเป็นกรณีพิเศษทีเดียว

๑๖๙ ๑๕ เสาหลักกรรมฐาน



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

มหาบัว เอ้า ! พิจารณา

	 อีกครั้งหนึ่งที่วัดอโศก�ร�มแห่งเดียวกันนี้	 มีก�รประชุมสงฆ์เรื่องสำ�คัญเรื่องหนึ่งซึ่งท่�นได้เข้�

ร่วมประชุมด้วย	ครั้งนั้นมีแต่พระเถร�นุเถระครูบ�อ�จ�รย์องค์สำ�คัญ	ๆ	ทั้งนั้น	(รวมทั้งท่�นพ่อลี)	เข้�

ร่วมประชุมอยู่ด้วย	ทร�บกันว่�	ระหว่�งก�รประชุมซึ่งยังห�จุดลงเอยไม่ได้นั้น	ท่�นพ่อลีได้บอกท่�นให้

ร่วมพิจ�รณ�แสดงคว�มคิดเห็นด้วย	โดยพูดขึ้นในที่ประชุมว่�

 �ÁËÒºÑÇ àÍéÒ ! ¾Ô¨ÒÃ³Ò�

	 ด้วยคว�มจำ�เป็นและเค�รพต่อท่�นพ่อลี	 ท่�นจึงร่วมแสดงคว�มคิดเห็นด้วย	 นิสัยจริงจังเป็น

พื้นเดิมของท่�นทำ�ให้ก�รพิจ�รณ�วินิจฉัยในเรื่องนั้น	เป็นไปอย่�งเต็มเหนี่ยวเต็มเหตุเต็มผล

 ผลปร�กฏว่�	 คณะสงฆ์ต่�งเห็นดี	 และยอมรับต�มคำ�วินิจฉัยของท่�นด้วยกันหมด	 ว�ระ

ก�รประชุมที่มีลักษณะเหมือนว่�จะห�ที่จบลงได้โดยย�ก	 จึงกลับกล�ยเป็นอันตกลงยอมรับต�มนั้นได้

อย่�งรวดเร็วถึงใจ	 ก�รประชุมสิ้นสุดลงได้ด้วยดี	 คว�มเมตต�ที่ท่�นพ่อลีมีต่อท่�นอีกเรื่องหนึ่งนั้น	 เป็น

ระยะที่สุขภ�พของท่�นพ่อลีเริ่มไม่ค่อยดีนัก	 ท่�นพ่อลียังอุตส่�ห์เมตต�เขียนจดหม�ยด้วยตนเองม�ถึง

ท่�น	มีใจคว�มโดยย่อ	คือ

 �...ãËé·èÒ¹ä»¨ำÒ¾ÃÃÉÒ·ÕèÇÑ´ÍâÈ¡ÒÃÒÁ´éÇÂ...�

	 แต่ในระยะนั้นท่�นเองก็เพิ่งเริ่มสร้�งวัดป่�บ้�นต�ดขึ้นใหม่	ๆ	เช่นกัน	ทั้งพระเณรที่วัดก็มีม�ก

พอสมควร	ท่�นจึงกร�บเรียนท่�นพ่อลีไปว่�	ไม่ส�ม�รถไปจำ�พรรษ�กับท่�นพ่อลีได้

ขบขัน... พระป่าเข้าเมือง

	 เหตุก�รณ์ระหว่�งท่�นกับท่�นพ่อลีอีกครั้งหนึ่ง	 ท่�นเคยเล่�แบบขบขันเต็มที่ถึงคว�มเชยของ

ตัวท่�นเอง	ดังนี้

	 “�มันขบขันตอนที่ท่�นม�รักษ�ตัวอยู่ที่โรงพย�บ�ลบุคคโลนะ	พระปÔ่นเกล้�นั่นละ	เร�ไปเยี่ยม

ท่�น	แล้วมันมีออดอยู่อันหนึ่ง	(ออดสำ�หรับคนป่วยไว้เรียกแพทย์พย�บ�ลในย�มฉุกเฉิน)	เข�เอ�ว�งไว้

นี่	เร�ก็คุย	ก็มันว�งอยู่ข้�งเร�นี่เร�ก็ไปนั่งคุย	คุยกับท่�น	เห็นออดมันว�งอยู่	เร�ไม่รู้ว่�มันเป็นออดนี่นะ

	 มันขบขันดีนะ	ขบขันตรงนี้ละตรงพระป่�มันเซ่อ	 ไม่รู้เรื่องอะไร	 ไปเห็นออดมันว�งอยู่	มันติด

อยู่ข้�งนี่	เร�ก็จับม�เห็นมันอ่อน	ๆ	เร�ก็เลยบีบดูเสีย	เร�ไม่รู้ว่�มันเป็นออดนี่นะ	พอบีบท�งนี้	มันก็ไป

กวนพวกหมอและพย�บ�ลนี่นะ	พวกที่อยู่ข้�งล่�งก็เลย	โฮ้	เลยแตกฮือขึ้นเลย	รุมขึ้นม�

 �àÍêÐ ·èÒ¹¾èÍà»ç¹ÍÐäÃ ?  à»ç¹ÍÐäÃ ?�

	 ท่�นพ่อว่�	�¨Ðà»ç¹ÍÐäÃ áÅéÇà»ç¹ÍÐäÃ¡Ñ¹à¹ÕèÂ ?�

 �¡çä´éÂÔ¹àÊÕÂ§ÍÍ´·Ò§¹Ùé¹�

	 ท่�นพ่อว่�	�ÍÍ´·ÕèäË¹Ë¹èÐ ?�

	 ท่�นก็ไม่รู้ว่�เร�กด	มันขบขันตรงนี้ละ	ไอ้เร�เองยังไม่รู้

นะ	 เข�ม�ท�งนู้นเร�ก็ยังไม่รู้ว่�อันนี้	คือ	ออด	เสียงออดมันไป

กวนของเข�	ก็เร�บีบเล่นธรรมด�	อ๊อด	ๆ	นั่นซีเข�ก็รุมขึ้นม�

 �àÍê ·èÒ¹¾èÍà»ç¹ÍÐäÃ ? ·èÒ¹¾èÍà»ç¹ÍÐäÃ ?� เข�ม�แบบต�ลีต�ล�นนะ	ม�แบบรีบด่วนจริง	ๆ

�ก็มันนุ่ม	ๆ	เร�กดเล่น	เร�ถ�มเข�ว่�

๑๗๐



 �Ë×Í ? ÍÑ¹¹ÕéàËÃÍ ? ·ÕèÇèÒä´éÂÔ¹àÊÕÂ§ÍÍ´ ¹ÕèÍÑ¹¹ÕéàËÃÍ ?�

 �ÍÑ¹¹ÕéáËÅÐ�

 �âÍë áÅéÇ¡Ñ¹ÅÐ àÃÒºÕºàÅè¹ÍÂÙè¹Õé� 

	 ท่�นพ่อว่� �ËØéÂ ·ำÒäÁèà¢éÒàÃ×èÍ§�

	 ท่�นว่�อย่�งนั้นนะ	ท่�นพูดเท่�นั้นหละ �·ำÒäÁèà¢éÒàÃ×èÍ§� เข�ก็แตกฮือลงไปละนะ	พอรู้เรื่องว่�

เพร�ะอันนี้เอง	เร�ว่�	�âÍêÂ ¹Õè¡ÃÐ¼ÁáËÅÐºÕºàÅè¹ ¹Ö¡ÇèÒÍÐäÃäÁèÃÙéàÃ×èÍ§�	ท่�นพ่อว่� �·ำÒäÁèà¢éÒàÃ×èÍ§�

	 �พอเข�รู้เรื่องแล้วต่�งคนต่�งหัวเร�ะกันลั่น”

ประนีประนอม ยอมธรรม

	 ก�รประชุมปรึกษ�ห�รือกันในง�นใดก็ต�ม	ไม่ว่�ฝ่�ยฆร�ว�ส	หรือภิกษุสงฆ์	เป็นธรรมด�ที่มัก 

มีท�งเลือกที่เหม�ะสมอยู่หล�ยท�ง	 ก�รตัดสินใจเลือกท�งใดท�งหนึ่งจำ�ต้องประกอบด้วยเหตุผลอัน

แน่นหน�	และเป็นธรรม	หล�ยครั้งหล�ยคร�ที่ต้องรู้จักประนีประนอมยอมกันระหว่�งท�งเลือกหล�ย	ๆ	 

แบบให้เป็นที่ลงใจ	 และเกิดประโยชน์โดยรวมร่วมกันสูงสุด	 เกิดก�รกระทบกระเทือนท�งคว�มคิดเห็น

น้อยที่สุด

	 เรื่องเหล่�นี้เป็นที่ทร�บกันดีในหมู่สม�ชิกที่เคยร่วมประชุมกันทั้งฝ่�ยสงฆ์และฆร�ว�สว่�	 ครั้ง

เมื่อท่�นเข้�ร่วมประชุมด้วย	ท่�นเคยทำ�หน้�ที่ทั้งซักถ�ม	ทั้งวินิจฉัย	พิจ�รณ�	และเสนอก�รตัดสินใจ

ให้ผู้ร่วมประชุมได้คัดค้�นหรือลงมติอย่�งเข้มข้นต�มอุปนิสัยจริงจังของท่�น	และผลปร�กฏเสมอ	ๆ	ว่�	

ที่ประชุมร่วมลงมติยอมรับก�รตัดสินท�งเลือกนั้น	ๆ	ชนิดอุ่นหน�ฝ�คั่ง	เป็นที่พอใจกันถ้วนหน้�	ดังเช่น

ครั้งหนึ่งมีก�รประชุมกันที่วัดโพธิสมภรณ์	จังหวัดอุดรธ�นี
	 ค ร้ั งนั้ น เ ป็นระยะที่ เ จ้ �คุณธรรมเจดี ย์ 
พระอุปัชฌ�ย์ของท่�นมรณภ�พแล้ว	 ที่ประชุมมีเรื่อง 
ปรึกษ�ปร�รภเก่ียวกับบริข�รเครื่องใช้ของเจ้�คุณ 
ธรรมเจดีย์	 ผู้ร่วมประชุมมีทั้งเจ้�คณะภ�ค	 เจ้�คณะ	 
จังหวัด	 พระเถระหล�ยรูป	 ฝ่�ยฆร�ว�สก็มีผู้ว่�

ร�ชก�รจังหวัดเป็นประธ�นเข้�ร่วมประชุมด้วย
	 ประชุมอยู่ถึง	 ๒	 วัน	 ก็ไม่ส�ม�รถจะห�ข้อ
ตกลงที่เหม�ะสมได้	 จึงเป็นที่หนักอกหนักใจแก่กรรมก�รผู้เข้�ร่วมพิจ�รณ�ไม่น้อยทีเดียว	 เหมือนไฟอยู่

ในอกเพร�ะห�จุดตัดสินไม่ได้	แต่ก�ลเวล�ล่วงเลยไปม�กแล้ว	เกรงจะไม่ทันก�รณ์
	 ด้วยเหตุนี้เอง	 ท่�นเจ้�คณะจังหวัดอุตส่�ห์เขียนจดหม�ยด่วนให้เณรเดินม�ส่งถว�ยท่�นถึงวัด
ป่�บ้�นต�ด	เพร�ะสมัยนั้นรถร�ไม่มี	จดหม�ยนั้นมีใจคว�มสำ�คัญว่�
 ��¢Í¹ÔÁ¹µì·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìä»´Ñºä¿·ÕèÇÑ´â¾¸Ô์ãËé´éÇÂ... ÁÍ§àËç¹áµè·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìÍ§¤ìà´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹ 
¢Í¹ÔÁ¹µìä»â´Â´èÇ¹��
	 หลังจ�กอ่�นจดหม�ยฉบับนี้แล้วท่�นรู้สึกเห็นอกเห็นใจคณะผู้ร่วมประชุมเป็นอันม�ก	 ทั้งวัดนี้
และเรื่องที่ประชุมอยู่นี้ก็เป็นเรื่องของพระอุปัชฌ�ย์อ�จ�รย์ของท่�นเองด้วย	 ทั้งพระสงฆ์ฆร�ว�สผู้เข้�
ร่วมประชุมก็ล้วนแต่มีจุดมุ่งหม�ยที่ดีที่จะให้ง�นบรรลุผลสำ�เร็จด้วย	 เพร�ะต่�งก็เป็นลูกศิษย์ลูกห�ของ
เจ้�คุณธรรมเจดีย์ด้วยกันทั้งนั้น
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ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 ท่�นจึงสะพ�ยบ�ตรออกเดินจ�กวัดป่�บ้�นต�ดลัดไปท�งสน�มบินจนถึงช�นเมืองอุดรธ�นี 

จึงจะมีส�มล้อให้ขึ้นต่อไปได้	 พระผู้เข้�ร่วมประชุมคร�วนั้นกล่�วถึงเหตุก�รณ์ครั้งนั้นอย่�งถึงใจในคว�ม

เด็ดของท่�นว่�

	 “�เมื่อท่�นไปถึงที่ประชุม	ท่�นก็เริ่มไล่ซักถ�มเรื่องร�วต่�ง	ๆ	อย่�งละเอียดถี่ถ้วนทุกแง่ทุกมุม

จนจบครบถ้วน		และตอบโต้ในจุดแห่งปัญห�ต่�ง	ๆ	ด้วยเหตุผล	จนผู้ซักถ�มเป็นที่ลงใจ	หมดข้อสงสัย

ใด	ๆ	อีกต่อไปโดยประก�รทั้งปวง		ใช้เวล�ทั้งสิ้นเพียง	๔๕	น�ทีเท่�นั้น	ในตอนท้�ยก่อนจบก�รประชุม	

ท่�นกล่�วต่อที่ประชุมว่�

 �ã¤ÃÁÕ¢éÍ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤Ñ´¤éÒ¹ã¹¨Ø´àËÅèÒ¹ÕéºéÒ§ËÃ×ÍäÁè ÍÂèÒ§äÃ ?�

	 ปร�กฏว่�ไม่มีใครค้�นแต่อย่�งใด	 ทั้งฝ่�ยสงฆ์และฆร�ว�สต่�งตกลงเห็นดีเห็นง�ม	 และพร้อม

กันเซ็นรับรองข้อยุตินั้นร่วมกันด้วยคว�มเรียบร้อย	 และขอให้ท่�นร่วมเซ็นชื่อเป็นเกียรติด้วย	 แต่ท่�นก็

ไม่ได้เซ็นชื่อแต่อย่�งใด�”

	 ในเรื่องนี้ท่�นให้เหตุผลว่�

 ��àÃÒäÁèä´éÁÒà¾×èÍ¡ÒÃÅ§àÍÒª×èÍ áµèÁÒà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§¹ÕéµèÒ§ËÒ¡ àÁ×èÍÇÒÃÐÊ§ºàÃÕÂºÃéÍÂ àÃÒ¡ç

¾Íã¨áÅéÇ��

	 ด้วยอุปนิสัยของท่�นที่มีเหตุมีผลและมีคว�มจริงจังเด็ดข�ด	 ไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดหรือคนใดยิ่ง 

กว่�ธรรมนี้เอง	ท่�นจึงมักถูกขอให้เป็นหลักในก�รประชุมสำ�คัญ	ๆ 	อยู่เสมอ	อีกทั้งก�รแสดงคว�มคิดเห็น 

ของท่�นจะพย�ย�มห�จุดพอเหม�ะพอดีในก�รตัดสินใจ	 เรื่องที่เป็นปัญห�อยู่นั้นจึงมักไม่มีสิ่งกระทบ

กระทั่ง	ห�กมีก็น้อยที่สุด	แต่ก็ด้วยถือเอ�เหตุผลและธรรมเป็นใหญ่	ก�รประชุมครั้งสำ�คัญในที่ต่�ง	ๆ 	จึง

ยอมรับตกลงกันได้ง่�ยและสงบเรียบร้อย

	 นอกจ�กก�รประชุมที่ท่�นเข้�ร่วมวินิจฉัยด้วยดังได้กล่�วม�แล้วข้�งต้น	 ท่�นก็ยังมีโอก�สเข้�

ร่วมประชุมครั้งสำ�คัญ	 ๆ	 อื่น	 ๆ	 อีกม�ก	 เช่น	 ที่วัดป่�สุทธ�ว�ส	 จังหวัดสกลนคร	 วัดป่�อุดมสมพร	

จังหวัดสกลนคร	วัดถ้ำ�กลองเพล	จังหวัดหนองบัวลำ�ภู	เป็นต้น

ที่ปรึกษาแห่งวงกรรม°าน

	 แม้ในสมัยหลัง	ๆ	นี้ก็เช่นกัน	ท่�นมักได้รับคำ�ขอร้องจ�ก 

ลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและฆร�ว�สอยู่เสมอ	 ๆ	 ให้เป็นประธ�นคอย

ให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�และตัดสินใจในง�นสำ�คัญต่�ง	ๆ 	ที่มักมีแง่มุม 

ข้อปลีกย่อยม�กม�ยอันเป็นเหตุให้มีเร่ืองต้องถกเถียงห�เหตุผลกัน

อยู่เนืองๆ

 ครั้นเมื่อมีประธ�นที่ปรึกษ�ที่เด็ดข�ดจริงจัง	และประกอบ 

ด้วยเหตุผลอรรถธรรมเช่นท่�นเป็นผู้ตัดสินใจร่วมอยู่ด้วยแล้ว	ง�น 

นั้น	 ๆ	 มักผ่�นไปได้อย่�งร�บรื่นทุกครั้งทุกคร�ไป	 เป็นที่อบอุ่น 

เย็นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย

	 ด้วยคว�มเมตต�และเห็นถึงคว�มจำ�เป็นดังกล่�ว	 ทำ�ให้

ท่�นยอมเหน็ดเหนื่อยแบกภ�ระม�เก่ียวข้องรับผิดชอบในเร่ือง
หลวงต�		ณ	วัดป่�บ้�นต�ด

(ถ่�ยเมื่อ	๒๗	มกร�คม	พ.ศ.	๒๕๑๑)	

๑๗๒



สำ�คัญ	ๆ	เสมอม�	ตัวอย่�งเช่น	เรื่องเกี่ยวกับก�รจัดตั้งวัดกรรมฐ�นในจังหวัดต่�ง	ๆ	ทุกภ�ค	เพร�ะมี

เจ้�ศรัทธ�คิดอย�กถว�ยที่ดินท่�นอยู่จำ�นวนม�ก

 เรื่องก�รจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และเจดีย์สถ�นของครูบ�อ�จ�รย์พระอริยสงฆ์องค์สำ�คัญ	 ๆ	 เรื่อง

สุขภ�พก�รเจ็บป่วย	 ก�รรักษ�พย�บ�ลครูบ�อ�จ�รย์องค์สำ�คัญที่อ�พ�ธหนัก	 ไปตลอดกระทั่งถึงเรื่อง

ง�นพระร�ชท�นเพลิงศพของครูบ�อ�จ�รย์ท่�นนั้น	ๆ 	เช่น	หลวงปู่ข�ว	หลวงปู่ฝั้น	ท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทอง	 

ท่�นอ�จ�รย์สุพั²น์	หลวงปู่บุญจันทร์	ท่�นอ�จ�รย์สีทน	หลวงปู่คำ�ตัน	หลวงปู่หล้�	และง�นอื่น	ๆ	อีก

หล�ยว�ระด้วยกัน	

	 มีตัวอย่�งหนึ่ง	 แสดงถึงน้ำ�ใจของท่�นที่คอยให้คำ�ปรึกษ�และเอื้อเฟื้อต่อหมู่เพื่อนที่เคยปฏิบัติ

ธรรมร่วมกันม�	นั่นคือ	หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล แห่งวัดป่�สันติก�ว�ส	อำ�เภอไชยว�น	จังหวัดอุดรธ�นี

	 หลวงปู่บุญจันทร์เป็นศิษย์ท่�นอ�จ�รย์มั่นอีกองค์หนึ่ง	 มีพรรษ�น้อยกว่�หลวงต�มห�บัวเพียง 

๒	 พรรษ�เท่�นั้น	 แต่ท่�นให้คว�มเค�รพนับถือในธรรมแก่กันและกันเป็นอย่�งสูง	 ซึ่งนับวันจะห�ดูได้

ย�กยิ่งในปัจจุบันนี้																															

	 “�ย่�งเข้�เดือนที่	๕	พ.ศ.	๒๕๑๕	เมื่อท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทองได้ทร�บข่�วว่� 

หลวงปู่บุญจันทร์ป่วยหนัก	 จนฉันข้�วแค่วันละช้อนสองช้อนเท่�นั้น	 ท่�นอ�จ�รย์

สิงห์ทองจึงเดินท�งจ�กวัดม�เยี่ยมหลวงปู่

 พอขึ้นไปถึงหลวงปู่ที่กุฏิ	 ท่�นก็พูดเป็นเชิงเย้�เล่นต�มนิสัยขี้เล่นของท่�นว่�	 

�àÍéÒ ! »èÇÂÁÒ¹Í¹µÒÂÍÂÙè·Õè¹Õé·ำÒäÁ ?� หลวงปู่ตอบ �äÁè¹Í¹µÒÂÂÑ§ä§ ¤¹à´Ô¹äÁèä´é�  

�·ำÒäÁäÁèä»ËÒËÁÍ ?� คร�วนี้หลวงปู่เงียบ�	ไม่ตอบว่�อะไร	ท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทอง

จึงกร�บขอนิมนต์หลวงปู่ไปห�หมอที่โรงพย�บ�ลเพื่อให้หมอตรวจรักษ�	หลวงปู่ว่�

 ‘ถ้าจะให้ไปหาหมอ ให้ไปกราบเรียนพ่อแม่ครูจารย์บ้านตาดเสียก่อนว่า

ท่านจะเห็นสมควรอย่างไร ? จึงค่อยปฏิบัติตาม...’

	 ได้โอก�สอย่�งนั้น	 จึงให้โยมพ�ไปวัดป่�บ้�นต�ดในวันนั้นเลยทีเดียวเพื่อ

กร�บเรียนท่�นพระอ�จ�รย์มห�บัวเกี่ยวกับเรื่องป่วยของหลวงปู่ให้ท่�นฟัง	 ท่�น

พระอ�จ�รย์มห�บัวจึงสั่งว่�	 �ãËéä»ºÍ¡·èÒ¹ºØญ¨Ñ¹·ÃìÇèÒ à´ÕëÂÇ¹ÕéËÁÍà¢ÒÁÕ ä»ãËé

ËÁÍà¢ÒµÃÇ¨´Ù¡èÍ¹ ¶éÒà¢ÒÃÑ¡ÉÒäÁèä´é¤èÍÂ¡ÅÑºÁÒ¤ÍÂÇÑ¹µÒÂ·ÕèÇÑ´�	 แล้วท่�นพระ

อ�จ�รย์มห�บัวก็พ�ท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทองเข้�ม�ในเมืองอุดรเพื่อจัดแจงตัëวโดยส�ร

ไปกรุงเทพÏ	 ให้หลวงปู่ได้เดินท�งไปห�หมอที่โรงพย�บ�ลศิริร�ช	 พร้อมกับสั่งให้ 

ท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทองเป็นผู้ติดต�มไปด้วย...	 เมื่อรับคำ�สั่งจ�กท่�นพระอ�จ�รย์ 

มห�บัวแล้ว	ก็กลับม�กร�บเรียนให้หลวงปู่บุญจันทร์ทร�บในเย็นวันนั้น...	เมื่อหลวง

ปู่ได้ทร�บคำ�สั่งของครูบ�อ�จ�รย์ก็ยอมปฏิบัติต�ม...

	 เมื่อเดินท�งม�ถึงกรุงเทพÏ	ก็มีคุณหมอเจริญ	วั²นสุช�ติ		ม�คอยรับอยู่

๑๗๓ ๑๕ เสาหลักกรรมฐาน



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ก่อนแล้ว	 เพร�ะท่�นพระอ�จ�รย์มห�บัวเมตต�เป็นธุระทุกอย่�ง	 ทั้งเรื่องรถรับ	 

และเรื่องหมอที่โรงพย�บ�ลศิริร�ช...	 พอรถถึงโรงพย�บ�ล...	 ก็มี	 ศ.นพ.อุดม	

โปษะกฤษณะ	และ	ศ.นพ.โรจน์	สุวรรณสุทธิ	ม�คอยรับหลวงปู่เช่นกัน

	 ในตอนนั้นท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทองจึงได้ย่ืนจดหม�ยให้อ�จ�รย์หมอท้ังสอง	

ซ่ึงเป็นจดหม�ยของท่�นพระอ�จ�รย์มห�บัวฝ�กพระอ�จ�รย์บุญจันทร์ที่อ�พ�ธให้

อยู่ในคว�มดูแลของอ�จ�รย์หมอทั้งสองด้วย�	 หลังจ�กหมอตรวจดูแล้วจึงทร�บ

ว่�หลวงปู่ป่วยเป็นโรควัณโรคในกระดูก	(ทำ�ให้กระดูกข้อสะโพกผุ)	หมอบอกว่�

 �âÃ¤¹Õéà»ç¹âÃ¤·ÕèÃÑ¡ÉÒãËéËÒÂä´é ¶éÒÁÒËÒËÁÍªéÒ¡ÇèÒ¹ÕéÍÕ¡ ò à´×Í¹ ¡ÃÐ´Ù¡

¨Ð¢Ò´µéÍ§µÑ´¢Ò¢ÇÒ·Ôé§��	 หลังก�รผ่�ตัด	 หมอให้พักฟื้นอยู่จนถึงเดือนธันว�คม 

พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 เมื่อเห็นว่�หลวงปู่แข็งแรงขึ้น	 และแผลผ่�ตัดก็ห�ยแล้ว	 หมอจึง

อนุญ�ตให้หลวงปู่กลับได้...	 ท่�นพระอ�จ�รย์มห�บัวทร�บว่�	 หมออนุญ�ตให้

ออกโรงพย�บ�ลได้	จึงไปเยี่ยมหลวงปู่ในห้องผู้ป่วย	และปร�รภว่�

 �àÃÒà»ç¹¼ÙéÊè§·èÒ¹ºØญ¨Ñ¹·ÃìÁÒÃÑ¡ÉÒ áÅÐä´éÁÍºãËéËÁÍà»ç¹¼Ùé´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ  

àÃÒ¤ÍÂ¿Ñ§¢èÒÇ¨Ò¡ËÁÍà»ç¹ÃÐÂÐ æ ÍÂÙè àÃÒ¨Ö§äÁèÁÒÃº¡Ç¹ àÁ×èÍ·ÃÒºÇèÒÍÒ¡ÒÃ

»èÇÂ´Õ¢Öé¹ áÅÐËÁÍÍ¹ØญÒµãËé¡ÅÑºä´éáÅéÇ àÃÒ¨Ö§ÁÒàÂÕèÂÁ´Ù àÃÒà»ç¹¼ÙéÊè§·èÒ¹ÁÒ àÃÒ

¨Ðà»ç¹¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºã¹àÃ×èÍ§¤èÒãªé¨èÒÂã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·Ñé§ËÁ´ ·Ñé§¤èÒËéÍ§¤èÒÂÒ ãËé·Ò§ 

âÃ§¾ÂÒºÒÅ¤Ô´ÃÇºÃÇÁ´Ù«Ô à»ç¹ÃÒ¤Òà·èÒäÃ ÍÒ¨ÒÃÂì¨Ðà»ç¹¼Ùé¨èÒÂãËé�

	 คุณหมอกร�บเรียนว่� �ÊำÒËÃÑº¤èÒËÁÍ·ÕèÃÑ¡ÉÒ... ÍÒ¨ÒÃÂìËÁÍ¹·Õ¢ÍÂ¡

¶ÇÒÂ·Ñé§ËÁ´ äÁè¤Ô´¤èÒÃÑ¡ÉÒ ÊำÒËÃÑº¤èÒËéÍ§¤èÒÍÒËÒÃ... ·Õèà¢éÒÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒà»ç¹àÇÅÒ 

๖ à´×Í¹ ·Ò§âÃ§¾ÂÒºÒÅäÁè¤Ô´ ¢ÍÂ¡¶ÇÒÂ·Ñé§ËÁ´��

	 ก�รที่หลวงปู่อ�พ�ธในครั้งนี้	 นับว่�เป็นก�รอ�พ�ธครั้งใหญ่หลวง	 เกือบ

จะเป็นครั้งสุดท้�ยก็ว่�ได้	 แต่ด้วยบ�รมีแห่งเมตต�ธรรมของพ่อแม่ครูบ�อ�จ�รย์	 

คือ	 ท่�นพระอ�จ�รย์มห�บัว	 ท่�นได้ช่วยเหลือทั้งภ�ยนอกและภ�ยใน	 ภายนอก  

ท่�นได้ช่วยเรื่องก�รติดต่อฝ�กฝังกับหมอให้ดูแลเอ�ใจใส่เป็นพิเศษ	 ทั้งก�รเดินท�ง

ไปและกลับ	และค่�รักษ�พย�บ�ล...	ภายใน คือ	เรื่องธรรมที่หลวงปู่มีคว�มเค�รพ

ในองค์ท่�นเป็นอย่�งยิ่ง	จึงได้ยอมไปรักษ�ต�มคำ�สั่งของท่�น

	 หลวงปู่ได้เล่�ให้ฟังหลังจ�กกลับม�ถึงวัดแล้วว่�	 ‘การป่วยครั้งนี้ เราได้

เตรียมปล่อยวางทั้งหมดแล้ว ถ้าไม่ใช่พ่อแม่ครูจารย์บ้านตาดสั่งแล้ว เราไม่ไป

เลย’

	 หลวงปู่ได้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ศิษย์ได้พึ่งพ�อ�ศัยต่อม�อีกเป็นเวล�ถึง	๒๓	

ปÕจึงได้ละขันธ์ไป...”

¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Í»ÃÐÇÑµÔáÅÐ¾ÃÐ¸ÃÃÁà·È¹Ò¾ÃÐ¤ÃÙÈÒÊ¹Ù»¡Ã³ì (ËÅÇ§»ÙèºØญ¨Ñ¹·Ãì ¡ÁâÅ)

๑๗๔



ภ�พจำ�ลองเหตุก�รณ์คร�วเยี่ยมอ�พ�ธหลวงปู่บุญจันทร์		ณ	วัดป่�สันติก�ว�ส

	 คร�วที่หลวงต�มห�บัวท่�นเย่ียมอ�ก�รอ�พ�ธของหลวงปู่บุญจันทร์ก่อนมรณภ�พไม่น�นนัก	

ท่�นกล่�วกับหลวงปู่บุญจันทร์ก่อนกลับว่�

 �àÍÒÅÐ¹Ð ¨Ð¡ÅÑºÅèÐ äÁèÁÕÍÐäÃ¨Ðàµ×Í¹¡Ñ¹ËÃÍ¡¹Ð ¡ÃÃÁ°Ò¹ãËญèàËÁ×Í¹¡Ñ¹�

	 จ�กนั้น	ท่�นหันไปพูดกับญ�ติโยมที่เข้�ม�กร�บท่�นในขณะนั้นว่�

 �µÑé§ã¨ÁÒàÂÕèÂÁÍÒ¨ÒÃÂìºØญ¨Ñ¹·Ãì áµè¡èÍ¹ã¹¤ÃÒÇÍÍ¡»¯ÔºÑµÔ ·èÒ¹¡çÍÍ¡»¯ÔºÑµÔ àÃÒ¡çÍÍ¡»¯ÔºÑµÔ 

ä´éà¨Í¡Ñ¹ ·Ø¡¢ìÂÒ¡ÅำÒºÒ¡´éÇÂ¡Ñ¹ àÍÒÅÐ ¡ÅÑºÅèÐ àÂÕèÂÁ¤¹»èÇÂäÁèÃº¡Ç¹¹Ò¹ËÃÍ¡�

	 ว�ระสุดท้�ย	 ขณะที่หลวงปู่ท่�นจวนเจียนมรณภ�พเต็มทีแล้ว	 เป็นเวล�เดียวกันกับที่หลวงต�

ท่�นเดินท�งไปถึงพอดี	ท่�นไปอย่�งรีบเร่งแล้วเข้�ไปในห้องอ�พ�ธของหลวงปู่	ท่�นขยับไปยืนอยู่ใกล้	ๆ	

ท�งศีรษะแล้วท่�นเอ�มือเปÔดผ้�ที่ปÔดหน้�ผ�กหลวงปู่ออกดู	พร้อมกับพูดว่�

 �ÇÑ¹¹ÕéºÇÁÁÒ¡¡ÇèÒÇÒ¹¹Õé�

	 ในขณะนั้นหลวงปู่ได้ห�ยใจเบ�ลงเหมือนกับจะขยิบต�เล็กน้อย	 แล้วหลวงปู่ก็หยุดห�ยใจ	 ละ

ธ�ตุขันธ์ไปในที่สุดเมื่อเวล�	๑๐.๕๒	น�Ìิก�	ของวันที่	๑๘	มิถุน�ยน	พ.ศ.	๒๕๓๘	จ�กนั้นท่�นจึงถอยไป

นั่งเก้�อี้แล้วมองดูหลวงปู่	พร้อมกับพูดว่�

 �àÍéÒ ËÂØ´ËÒÂã¨áÅéÇ�

	 ภ�ยหลังต่อม�	ท่�นพูดถึงเรื่องนี้กับพระว่�	 �·èÒ¹ºØญ¨Ñ¹·Ãì¤ÍÂàÃÒ ¾ÍàÃÒÁÒ¶Ö§ à¢éÒä»àÂÕèÂÁ 

·èÒ¹¡çä»àÅÂ�

	 ระยะที่หลวงปู่บุญจันทร์อ�พ�ธอย่�งหนักเช่นนี้	 ท่�นก็ยังคงเป็นที่พึ่งคอยให้คำ�แนะนำ�ปรึกษ�

ทุกสิ่งทุกประก�รในวิสัยของท่�นแก่คณะศิษย์ของหลวงปู่อย่�งอบอุ่นอยู่ทุกระยะจวบจนว�ระสุดท้�ย

ของหลวงปู่เลยทีเดียว	 คว�มเมตต�ของท่�นที่รับเป็นธุระใส่ใจอย่�งเต็มที่ต่อคำ�กร�บเรียนปรึกษ�ของ

คณะศิษย์หลวงปู่บุญจันทร์ในว�ระต่�ง	ๆ	ดังนี้	

๑๗๕ ๑๕ เสาหลักกรรมฐาน



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

�ÅÙ¡ÍÂÒ¡¨Ð¹ÔÁ¹µìãËéËÅÇ§»ÙèºØญ¨Ñ¹·ÃìÅ§ä»ÃÑ¡ÉÒ·ÕèâÃ§¾ÂÒºÒÅÈÔÃÔÃÒª

·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂì¨ÐÁÕ¤ÇÒÁàËç¹ÇèÒÍÂèÒ§äÃ ?�

�¢ÍâÍ¡ÒÊ¾èÍáÁè¤ÃÙÍÒ¨ÒÃÂì ¢³Ð¹ÕéËÅÇ§»ÙèºØญ¨Ñ¹·ÃìËÂØ´¡ÒÃÃÑºÃÙéÀÒÂ¹Í¡

áÅéÇ àËÅ×Íáµèà¾ÕÂ§ÅÁËÒÂã¨à¢éÒÍÍ¡à·èÒ¹Ñé¹ áÅÐËÁÍä´éËÂØ´¶ÇÒÂ¡ÒÃ

ÃÑ¡ÉÒã´ æ ·Ñé§ËÁ´áÅéÇ áµè¶éÒ¨Ð¶ÇÒÂ¡ÒÃËÂÍ´¹éำÒà»ç¹¤ÃÑé§¤ÃÒÇ¨ÐÊÁ¤ÇÃ

ËÃ×ÍäÁè ?�

�¡ÃÒºàÃÕÂ¹àÃ×èÍ§¨Ñ´¡ÒÃÊÃÕÃÐÈ¾ËÅÇ§»Ùè áÅÐ¢Í¶ÇÒÂãËéÍ§¤ìËÅÇ§»ÙèÁËÒºÑÇ

à»ç¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹¡ÒÃ¹Õé´éÇÂ�

�¢ÍâÍ¡ÒÊ¾èÍáÁè¤ÃÙÍÒ¨ÒÃÂì ¨ÐãËéàÍÒäÇé¡ÕèÇÑ¹ ?�

�¡ÃÒºÍÒÃÒ¸¹Ò¹ÔÁ¹µì ¢ÍãËéÍ§¤ìËÅÇ§»ÙèÁËÒºÑÇà»ç¹Í§¤ìáÊ´§¸ÃÃÁã¹ÇÑ¹

¾ÃÐÃÒª·Ò¹à¾ÅÔ§È¾¢Í§ËÅÇ§»Ùè´éÇÂ�

�àËç¹ÊÁ¤ÇÃãËéÊÃéÒ§à¨´ÕÂìÍ¹ØÊÃ³ìÊ¶Ò¹¢Í§ËÅÇ§»ÙèºØญ¨Ñ¹·ÃìËÃ×ÍäÁè ?�

พระเพชรน้ำาหนึ่ง... ธาตุขันธ์ยามอาพาธหนัก

 หลวงต�มักได้เกี่ยวข้องกับก�รตัดสินใจครั้งสำ�คัญ	 ๆ	 เกี่ยวกับธ�ตุขันธ์ย�มอ�พ�ธหนักของ

ครูบ�อ�จ�รย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	เช่นคำ�ปร�รภของท่�นคร�วหนึ่ง	ดังนี้

 “�พระลูกศิษย์หลวงปู่บุดด�ได้ไปห�เร�ที่สวนแสงธรรม	เร�ก็ได้ถ�มถึงอ�ก�รของหลวงปู่ท่�นว่�...

 �áµè¡èÍ¹¸ÒµØ¢Ñ¹¸ì¢Í§·èÒ¹à»ç¹¤Ø³à»ç¹»ÃÐâÂª¹ì ·ำÒ»ÃÐâÂª¹ìãËéâÅ¡ÁÒ 

ÁÒ¡µèÍÁÒ¡ ¹Ò¹áÊ¹¹Ò¹ ¨¹¡ÃÐ·Ñè§ÍÒÂØ¶Ö§»Ù¹¹Õé áÅÐä´éà¢éÒÁÒÍÂÙè

ÈÔÃÔÃÒªáÅéÇàÇÅÒ¹Õéà¾×èÍ¨ÐÅÒ¢Ñ¹¸ìä» à¾ÃÒÐ¢Ñ¹¸ì¹ÕéãªéäÁèä´éáÅéÇ

  ¹Í¡¨Ò¡ãªéäÁèä´éáÅéÇÂÑ§à»ç¹â·ÉÃÍºµÑÇÍÕ¡ äÁèÁÕªèÍ§ÇèÒ§¢Í§¢Ñ¹¸ì·Õè

¨ÐäÁèà»ç¹â·ÉµèÍ·èÒ¹ áÅéÇÂÑ§¨ÐàÍÒ·èÒ¹äÇéÍÂèÒ§¹Ñé¹ÍÂÙèàËÃÍ ?... ÊÁ¤ÇÃ

áÅéÇËÃ×Í ? ãËéÅÙ¡ËÅÒ¹ä»¾Ô¨ÒÃ³Ò¹Ð�

 	 นี่อ�จ�รย์ช�ก็เป็นอย่�งนี้ละ	เร�บอกตรง	ๆ	เลย	อ�จ�รย์ช�ก็เกี่ยว

กับเร�อีกเหมือนกัน	คุ้นกันม�สักเท่�ไรแล้ว	แล้วนี่หลวงปู่บุดด�ก็เหมือน

กัน	คุ้นกันม�น�นสนิทสนมกันม�กทั้งสององค์นี่กับเร�นะหลวงปู่บุดด�	ถ�วโร	วัดกล�งชูศรีเจริญสุข

อ.บ�งระจัน	จ.สิงห์บุรี

๑๗๖



	 หลวงปู่บุดด�ท่�นเป็นเหมือนปู่เร�นี่จะว่�ไง	พอเร�ไปกร�บที่ตักท่�น	ท่�นก็	 อู๊ย	 จับโน้นลูบนี้	

จับนั้นจับนี้เร�นะ	ท่�นทำ�ด้วยคว�มเมตต�จริง	ๆ	แหละ...

 ท่�นยังยกยอต่อลูกศิษย์ลูกห�ของท่�นเองด้วย	 เข�เอ�เทปเร�ไปเปÔดให้ท่�นฟัง	กัณฑ์เด็ด	ๆ 

เสียด้วยนะ...	ลูกศิษย์ม�เล่�ให้ฟัง	ท่�นพูดเวล�เทศน์จบลงแล้ว	ท่�นว่�

 �ä´éÂÔ¹ª×èÍ·èÒ¹ÁÒ¹Ò¹áÅéÇáËÅÐ·èÒ¹ÁËÒºÑÇ¹Õè ¤Øé¹¡Ñ¹ÁÒÊÑ¡à·èÒäÃáÅéÇÂÑ§äÁèÃÙéÍÂÙèàËÃÍÇèÒ¤Øé¹¡Ñ¹... 

¨ÐÁÒàÅèÒÍÐäÃãËé¿Ñ§ÍÕ¡ÅèÐ�

	 ทีนี้เมื่อพระม�ห�เร�...	เร�ก็ฝ�กข้อคิดไปว่�	�àÇÅÒ¹Õé¢Ñ¹¸ìäÁèà»ç¹»ÃÐâÂª¹ìÍÐäÃ¡Ñº·èÒ¹áÅéÇ ÅÙ¡

ÈÔÉÂì¨ÐËÇÑ§ª×è¹ªÁÂÔ¹´Õà¾ÃÒÐä¿¤×Í¸ÒµØ¢Ñ¹¸ìà¼ÒäËÁé·èÒ¹ÍÂÙèÍÂèÒ§¹ÕéÊÁ¤ÇÃáÅéÇàËÃÍ ?... àÇÅÒ¹Õéä¿¢Ñ¹¸ì

à¼ÒµÅÍ´äÁèÁÕÇèÒ§àÅÂ... ãËéä»¾Ô¨ÒÃ³Ò¹Ð�

	 อ�จ�รย์ช�เป็นลักษณะนี้ม�หล�ยปÕ	 ถ�มทีไรก็เป็นอย่�งนี้	 ก็พอดีพระหนองป่�พงไปห�เร�ที่

สวนแสงธรรม	เอ�กันใหญ่เชียวคร�วนั้น	เปรี้ยงทีเดียวอัดเทปเอ�ไว้เสร็จ

	 พอเสร็จแล้วเข�ก็เอ�เทปไปเปÔดเมืองอุบลÏ	เลย	เอ�ไปตั้งกึêกลงที่วัดหนองป่�พงเลย	บรรด�ลูก

ศิษย์ลูกห�ท่�นม�รวมนั้นหมด	ผู้ว่�Ï	เป็นผู้นำ�เทปไปเปÔด

 �àÍéÒ ã¤Ã·Õ¹Õé¿Ñ§¹Ð à·È¹ì¹Õèà·È¹ìÍÒ¨ÒÃÂìÁËÒºÑÇ ·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìÁËÒºÑÇ¡Ñº·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìªÒ 

Ê¹Ô·¡Ñ¹ÁÒ¹Ò¹ÊÑ¡à·èÒäÃáÅéÇ ¿Ñ§·èÒ¹¨Ð¾Ù´ÇÑ¹¹Õé¹Ð�

	 พอว่�อย่�งนั้นก็เปÔดทันที�	ได้เห็นผิว	ๆ 	เผิน	ๆ 	ได้เห็นท่�น 

อยู่นั้นก็พอใจ	 ท่�นจะม�ห่วงอะไรในธ�ตุในขันธ์อันนี้	 เมื่อเห็นว่�

เป็นไฟพอแล้วยังจะม�ห่วงอะไรอีก	 ห่วงไฟเผ�เจ้�ของนั้นมีอย่�ง 

เหรอ...	 ท่�นพร้อมอยู่แล้วที่จะดีด	 ตั้งแต่ระยะช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว

นั่น...		ครูบ�อ�จ�รย์จะต�ยแล้วไม่ยอมให้ไป	ไม่ให้ต�ย	เอ�ไฟจี้ไว้ 

อย่�งงั้น	 ระโยงระย�งเต็มหมด	 ออกซิเจนช่วยลมห�ยใจ	 ช่วย 

ลมห�ยใจอะไร	ช่วยไฟเผ�ว่�งั้นจึงถูกนะ

	 ถ้�เอ�อันนี้ออกแล้วไฟก็หยุดเผ�	ท่�นก็ดีดออกแล้ว	นั่นคุณ

ก็เห็นอยู่อย่�งชัด	ๆ 	โทษก็เห็นอยู่ชัด	ๆ 	อย่�งงั้น	ถ้�อันนี้จ่อไว้อยู่ตลอด	 

ก็เผ�อยู่ตลอดอยู่นั้นจะว่�ไง	 พอเปÔดออกนี้ก็ดีดออกแล้ว	 นั่นเห็น 

ชัด	ๆ	อยู่

	 ถ้�พูดถึงเรื่องของหมอ	 เข�ก็ทำ�ต�ม

หลักวิช�ของหมอ	เหตุผลเร�มียังไง	อรรถธรรม

มียังไง	 ปฏิบัติต่อครูบ�อ�จ�รย์ก็ควรชี้แจงให้

เข�ทร�บ	 ควรปล่อยก็ปล่อยซี	 เอ�ไว้ให้ใคร	 

มันไม่เกิดประโยชน์ยังไม่แล้ว	 ยังเป็นโทษเอ�

อย่�งหนักหน�ทีเดียว	ใครจะเอ�ไฟม�เผ�	ม�

จี้ไว้อย่�งนี้ทั้งวันได้เหรอ	 นี่ไม่ทร�บว่�ทั้งวัน 

ทั้งคืนทั้งปÕอะไร	จี้เผ�หมดรอบตัว	ๆ

ท่�นอ�จ�รย์ช�	สุภัทโท	วัดหนองป่�พง

อ.ว�รินชำ�ร�บ	จ.อุบลร�ชธ�นี

คร�วเยี่ยมอ�พ�ธหลวงปู่ข�ว	อน�ลโย	ณ	วัดถ้ำ�กลองเพล	จ.หนองบัวลำ�ภู

๑๗๗ ๑๕ เสาหลักกรรมฐาน



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 เรื่องธ�ตุเรื่องขันธ์ก็รู้กันอยู่แล้ว	 ตั้งแต่ยังไม่ต�ยก็รู้ 

อยู่แล้ว	ก็เครื่องมือใช้เฉย	ๆ 	มีจิตเป็นผู้บงก�รพอจิตหดตัวเข้� 

ม�เสียแล้ว	 สิ่งเหล่�นี้ก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเท่�นั้น	 เกิด 

ประโยชน์อะไร	 ก็เหมือนกับเครื่องมือเร�ทิ้งเกลื่อนอยู่รอบตัว 

นี้	ก็ไม่เกิดประโยชน์เมื่อเจ้�ของใช้ก�รใช้ง�นอะไรไม่ได้แล้ว...	 

นั่นแหละ	 เรียนจิตให้เห็นอย่�งนั้นซิ	 เห็นชัดเจนแล้วจะถ�ม 

ใคร...	ประจักษ์อยู่ในหัวใจเจ้�ของแล้วพอทุกอย่�ง�

	 นี่เอ�ศพท่�นกลับคืนไปโน้นนะ	 วัดกล�งชูศรี	 ท่�น 

เป็นพระเพชรน้ำ�หนึ่งนะนี่	 หลวงปู่บุดด�นี่เพชรน้ำ�หนึ่ง  

อ�จ�รย์ช�ก็เหมือนกัน	 ท่�นเหล่�นี้เพชรน้ำ�หนึ่ง	 แล้วจะม�

หวงม�ห่วงอะไร	ธ�ตุขันธ์เป็นไฟนั่น...

	 เร�ยังไม่ลืมหลวงปู่ข�วท่�น	 เวล�ท่�นกำ�ลังเพียบ	 

คือท่�นไม่ให้ใส่ออกซิเจนท่�นไม่ให้เอ�ใส่	 แล้วพวกนั้นก็เอ�ไว ้

ข้�งนอก	คือท่�นห้�มไม่ให้เอ�ใส่	เร�เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์	 

ไปยุ่งกับท่�นทำ�ไม	 ทีนี้พอเอ�เข้�ไปจ่อไปถูกท่�น...	 ทั้ง	 ๆ	 ที่

ท่�นก็เพียบอยู่แล้วนะ	ท่�นยังปัดมือปั๊บออกเลย

	 ขน�ดหลวงปู่ข�วแล้วท่�นจะมีปัญห�อะไร	 ว่�งั้น 

เลย	จะต�ยท่�ไหนก็ต�ยซิ	ท้�ท�ยก็ได้	 เอหิปÑสสิโก	ท้�ท�ย 

ธรรมของจริงได้...	ดีดผึงเดียวไปเลย	ว่�จะไม่อยู่แล้วไม่อยู่	มัน 

ก็หมดแล้วนะนี่	พระประเภทเพชรน้ำ�หนึ่ง	ๆ	หมดไป	ๆ�”

สนิทใจได้ด้วย “ธรรม”

	 ส�ยสัมพันธ์ในธรรมของท่�นมิได้จำ�กัดไว้ในหมู่

บรรพชิตเท่�นั้น	มีฆร�ว�สจำ�นวนม�กที่สนใจประพฤติปฏิบัติ

ธรรม	และสำ�หรับผู้ที่มีคว�มมุ่งมั่นจริงจังไม่ว่�เพศภูมิใด	ย่อม 

ประจักษ์ผลแห่งธรรมภ�ยในใจขึ้นเป็นลำ�ดับ	ๆ 	ไป	นักภ�วน�

หญิงหรือช�ยนั้นจะให้ผลแตกต่�งกันหรือไม่อย่�งไร	หลวงต�

เคยให้เหตุผลว่�

 “...ก�รปฏิบัติไม่มีเพศ	 เรื่องมรรคผลนิพพ�นแล้ว

ไม่มีเพศ	 เหมือนกับกิเลสไม่มีเพศ	 มีได้ด้วยกันทั้งนั้น	 คว�ม

โลภก็มีได้ทั้งหญิงทั้งช�ย	คว�มโกรธ	คว�มหลง	ร�คะตัณห�	

มีได้ด้วยกัน

 มัชฌิมาปฏิปทา	 จึงมีได้ทั้งหญิงทั้งช�ยเป็นเครื่อง

แก้กิเลสทั้งหล�ย	 แก้ได้ด้วยกันทั้งนั้น	 ด้วยอำ�น�จคว�ม

ส�ม�รถของตนแล้ว	มีท�งหลุดพ้นได้เช่นเดียวกัน...”

หลวงต�เป็นประธ�น	ในง�นพระร�ชท�นเพลิงศพ

หลวงปู่ข�ว	อน�ลโย
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	 ด้วยเหตุนี้เอง	เมื่อโอก�สอำ�นวยท่�นจะไปเยี่ยมเยียนถึงสำ�นักผู้ปฏิบัติธรรมเหล่�นั้น	เช่น	 

สำ�นักชีบ้�นห้วยทร�ยของคุณแม่ชีแก้ว	 เสียงล้ำ�	 สำ�นักปฏิบัติธรรมเข�สวนหลวงของอุบ�สิก�ก	ี 

น�น�ยน	ในตอนนี้จะขอกล่�วถึงคร�วที่ท่�นแวะเยี่ยมสำ�นักปฏิบัติธรรมเข�สวนหลวง	ดังนี้

	 ท่�นเคยได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงของคุณย�ย	ก.	เข�สวนหลวง	ม�น�นแล้วว่�	เป็นผู้ปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบควรแก่ก�รเค�รพกร�บไหว้	แต่มีข้อน่�ประหล�ดใจอยู่อย่�งหนึ่ง	คือเข�ว่�กันว่�คุณย�ยเป็น

คนไม่เอ�พระ	คือไม่ต้อนรับพระ	สิ่งนี้เองทำ�ให้หลวงต�อย�กรู้ว่�จะเป็นจริงหรือ	?	หรือว่�มีเหตุผลด้วย

ประก�รใดกันแน่	 เพร�ะห�กเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริง	 ๆ	 แล้ว	 ลักษณะเช่นนี้ไม่น่�จะมีท�งเป็นได้

ท่�นจึงไม่ค่อยอย�กจะเชื่อข่�วลือนี้นัก

	 เหตุนี้เอง	 เมื่อจังหวะม�ถึงในคร�วท่�นไปกรุงเทพÏ	 เพื่อดูแลอ�ก�รอ�พ�ธของท่�นเจ้�

คุณพระธรรมเจดีย์ซึ่งเป็นพระอุปัชฌ�ย์ของท่�นเองที่โรงพย�บ�ลศิริร�ช	 เมื่อได้โอก�สอันควร	 ท่�นจึง

เข้�ไปเยี่ยมเยียนคุณย�ยถึงสำ�นักÏ	เข�สวนหลวง	ร�ชบุรี	ด้วยตนเองเลยทีเดียว

	 พอเข้�ในสำ�นักเท่�นั้น	 ไม่น�นก็มีเสียงระฆังเค�ะดังกังว�นขึ้น	 เรียกให้บรรด�สตรีนักปฏิบัติ

ธรรมทั้งหล�ยพ�กันหลั่งไหลม�กร�บท่�น	 และให้ก�รปฏิสันถ�รต้อนรับเป็นอย่�งดี	 โดยมีคุณย�ย	 ก.	

เป็นหัวหน้�อยู่	ณ	ที่นั้นด้วย

 หลังจ�กสนทน�พูดคุยกันได้ไม่น�น	 คุณย�ยกร�บอ�ร�ธน�ขอนิมนต์ให้ท่�นแสดงธรรมแก่

เหล่�อุบ�สิก�นักปฏิบัติทั้งหล�ย	ท่�นจึงเมตต�แสดงธรรมโดยเน้นเรื่องจิตตภ�วน�เป็นสำ�คัญ

	 ทร�บว่�หลังก�รแสดงธรรมจบสิ้นลง	 คุณย�ยถึงกับประก�ศขึ้นด้วยคว�มอ�จห�ญในธรรม

ปฏิบัติของคุณย�ยเองแก่บรรด�ลูกศิษย์ในสำ�นักว่�
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	 เหตุก�รณ์ในครั้งนั้น	เป็นที่ประจักษ์แก่ตัวท่�นเอง	ดังคำ�กล่�วที่ท่�นเล่�ให้ผู้ม�กร�บเยี่ยมคณะ

หนึ่งฟังว่�
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ท่�น	ก.	เข�สวนหลวง

๑๗๙ ๑๕ เสาหลักกรรมฐาน
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๑๖
¡ารàทÈนาสอนโÅ¡

ธาตุขันธ์... เครื่องมือธรรม

	 หลวงต�เทศน�อบรมพระโดยแยกออกจ�กกันกับฆร�ว�ส	 

เนื่องจ�กพระและฆร�ว�สมีชีวิตคว�มเป็นอยู่และคว�มมุ่งมั่นต่�ง

กัน		เนื้อธรรมที่แสดงจึงต่�งกันออกไป	ห�กแสดงธรรมรวม	ๆ 	กัน 

แล้ว	ผลย่อมไม่เต็มที่

	 ท่�นเคยเปรียบเหมือนกับก�รปรุงแกงหม้อใหญ่ให้คน

จำ�นวนม�กได้รับประท�น	จะให้ถูกป�กทุก	ๆ	คนย่อมเป็นไปไม่ได้

จ�กนั้นถ้�มีเวล�เหลือพอ	 ท่�นจึงจะแสดงธรรมเพื่อชนกลุ่มน้อย

ด้วย	เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่�งทั่วถึงกัน	คว�มสะดวกในธ�ตุขันธ์

เป็นสิ่งสำ�คัญต่อก�รเทศน์	ดังท่�นเคยกล่�วว่�

	 “�เทศน์ของเร�เวล�หนุ่มนี้...	ไหลเลย...	เวล�อัดเทปนี้... 

กำ�ลังเร่ง	 ๆ	พอดีลมห�ยใจหมด	 เนื้อธรรมยังไม่หมด	 เลยต้องรีบ

สูดลมห�ยใจดังฟÕ๊ว	ฟÕ๊ว	เลยนะ	เสียงมันติดอยู่ในเทปนะ	ถึงขน�ดนั้นนะ

	 เดีëยวนี้	โอ๊ย	ต�ยเลย...	นี่ละมันต่�งกันนะธ�ตุขันธ์	มันเป็นยังงั้นจริง	ๆ 	นี่เทศน์แต่ก่อน	มันไหล

ออกม�

	 ยิ่งเทศน์ธรรมะขั้นสูงเท่�ไรยิ่งฟังจนแทบไม่ทัน	มันเป็นจริง	ๆ 	นะ	มันพุ่ง	พุ่งเลย	เพร�ะธรรมะ

ออกจ�กนี้ล้วน	ๆ	ล้วน	ๆ	ไม่ได้ไปคว้�คัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้นี่	ออกจ�กนี้	ธรรมะสูงเท่�ไร	มันยิ่งเด็ด	ๆ	ๆ	

ยิ่งเร็วมันยิ่งพุ่ง	เทศน์นี้เร่งจนกระทั่งถึงว่�เป็นปืนกลไปเลย...	นี่ละเวล�ยังหนุ่มน้อย

	 แต่มันก็เป็นกรรมอันหนึ่งเหมือนกัน	พอจ�กนั้นม�แล้วเป็นโรคหัวใจ	ตั้งแต่	๐๖	ม�เลย	นั่นละ	 

ล้มไปเลย	เทศน์นี้หยุดหมด	จนกระทั่ง	พ.ศ.	๒๕๑๒	-	๒๕๑๓	พอพูดได้บ้�งเล็กน้อย	จ�ก	พ.ศ.	๒๕๐๖	ไปถึง	 

พ.ศ.	๒๕๑๑	-	๒๕๑๒	นี้ไม่ได้พูดเลย	แม้แต่ต้อนรับแขกก็ไม่เอ�	หลบหลีกปลีกตัวไปห�อยู่ในป่�ในรกไป

ซุ่ม	ๆ	ซ่อน	ๆ	รับแขกไม่ได้

	 พอ	พ.ศ.	๒๕๑๓	-	๒๕๑๔	ไปแล้ว	ก็มีเทศน์ได้บ้�งเล็กน้อย	จนกระทั่งถึง	พ.ศ.	๒๕๒๐...	ที่ลง

หนังสือเล่มธรรมชุดเตรียมพร้อม	และหนังสือศ�สน�อยู่ที่ไหน...	ที่ออกม�เนี่ยเทศน์สอน...	ตั้งเกือบร้อย

กัณฑ์	เทศน์สอนทุกวัน...

	 นั่นละ	เริ่มเทศน�ละ	ถึงไม่เข้มข้นก็ต�ม	ก็เรียกว่�เริ่มเทศน์ละ	จ�กนั้นม�ก็ค่อยไปเรื่อย	ๆ 	ห�ก

อยู่ในเกณฑ์ระวังโรคหัวใจนี้อยู่ตลอด	มันจึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย	ที่จะเทศน์เด็ด	ๆ 	เผ็ด	ๆ 	ร้อน	ๆ 	เหมือน 

แต่ก่อน	โอë	ไม่ได้	ว่�งั้นเลย	จึงต้องลดลง	นี่ก็เรียกว่�เป็นกรรมอันหนึ่งเหมือนกัน

ในอุโบสถ	วัดบวรนิเวศวิห�ร
(ถ่�ยเมื่อ	๓	มกร�คม	พ.ศ.	๒๕๐๘)

๑๘๐



	 ห�กว่�ร่�งก�ยนี้มันพร้อมม�ตลอดแล้ว	 ก�รเทศน์นี้	 

รู้สึกว่�จะกว้�งขว�งม�ก	เพร�ะเทศน์ไม่มีหยุดนี่นะที่หยุดก็หยุด

เพร�ะโรคต่�งห�ก		โรคบีบบังคับ	หยุดไปสักพักหนึ่ง	ถึงม�เริ่ม

ออก�

	 เทศน์แต่ก่อน	 จริง	 ๆ	 พูดได้จริง	 ๆ	 เพร�ะเร�เทศน์

อย่�งนั้นจริง	 ๆ	 มันเป็นในนิสัยจิตใจของเร�เองนี่	 เทศน์ออก

ม�นี้ไม่ได้บีบไม่ได้บังคับ	 มันห�กเป็นของมันเอง	 ยิ่งเทศน์ภ�ค

ปฏิบัติด้วยแล้ว	 มันยิ่งไหลเลยนะ	 คล่องที่สุดเลย	 พุ่ง	 พุ่ง	 พุ่ง	

เลย�”

สัญญา� ไม่เที่ยง

	 นับแต่ปÕ	พ.ศ.	๒๕๓๙	เป็นต้นม�ท่�นจึงงดเทศน์อบรม

พระเณรในวัด	 และก�รนิมนต์ไปเทศน์ข้�งนอกนั้นท่�นงดม�

ตั้งแต่ปÕ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ท่�นเคยกล่�วไว้ว่�

	 “�ไปเทศน์ที่นู่นก็เทศน์ลำ�บ�กม�ก	 ไปก็ไม่ได้พักทั้งวัน

�	เหนื่อย	แล้วคว�มจำ�	 เทศน์ไปก็หลง	อ้�ว	 ไปถึงไหนแล้วล่ะ	 

ว่�อย่�งนี้แล้ว	อยู่บนธรรม�สน์นั่นลืมแล้ว	ไม่ทร�บเทศน์เรื่อง

อะไรม�	เอ้�	ตั้งใหม่	ๆ	อย่�งงั้นนะเดีëยวนี้	คว�มจำ�ไม่เป็นท่� 

มันไม่เอ�ไหนแล้วคว�มจำ�

	 ขันธ์	๕	เป็นทั้งเครื่องมือของกิเลสด้วย	เป็นทั้งเครื่องมือ

ของธรรมด้วย	 เวล�กิเลสเป็นเจ้�ของมันก็เอ�เป็นเครื่องมือสนุก

ฟัดเหวี่ยงกัน	 	 ทีนี้ม�เป็นเครื่องมือของธรรม	 ธรรมก็นำ�ม�ใช้ซี	 

ก็ใช้ขันธ์อันเดียวกันนี้	 เป็นแต่เพียงว่�ธรรมท่�นไม่ยึดเท่�นั้นเอง	 

กิเลสมันยึดเป็นของมัน	ขันธ์	๕	ทั้งหมดเป็นของกิเลสทั้งหมด

	 กิเลสยึดแต่ธรรมท่�นไม่ยึด	ใช้เป็นเครื่องมือเฉย	ๆ 	ต่�งกันเท่�นั้นเอง	แต่ต้องเอ�ขันธ์	๕	เทศน์

	 มันชำ�รุดตรงไหนก็ไม่สะดวกตรงนั้นแหละ	 อย่�งเช่นคว�มจำ�นี้	 เทศน์ไป	 ๆ	 มันหลงลืมไปแล้วจะเอ�

อะไรม�เทศน์ต่อกันไป

	 เมื่อเงื่อนต้นหลงลืมไปแล้วจะต่อไปห�เงื่อนปล�ยยังไงได้	 จำ�ไม่ได้ก็ตั้งใหม่มันก็เป็นแบบใหม่ไป

อีก...	 เทศน์ที่ไหน	ๆ	เข�นิมนต์ไปที่ไหนไม่เอ�แล้ว	เทศน์ลำ�บ�ก...	 เหนื่อย	ทั้งคว�มจดจำ�ก็ยิ่งเลวลง 

ทุกวัน	ๆ �”

ณ	วัดป่�บ้�นต�ด

(ถ่�ยเมื่อ	๒๗		มกร�คม	พ.ศ.	๒๕๑๑)

๑๘๑ ๑๖ การเทศนาสอนโลก
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อบรม� พระเณร
ทหารสู่สมรภูมิรบ

	 ท่�นกล่�วถึงพระที่ม�ขออยู่ศึกษ�กับท่�น	ดังนี้

	 “�พระม�อยู่สถ�นที่นี้ทั่วประเทศไทย	 มีทุกภ�ค	 ปริญญ�ตรีก็มี	 โทก็มี	 เอกก็มี	 และน�ยพัน

น�ยพลม�บวชอยู่นี้ก็มี...	 พระม�อยู่ที่นี่ท่�นม�เพื่ออะไร	 ท่�นม�เพื่อประพฤติปฏิบัติศึกษ�ปร�รภจ�ก

ครูบ�อ�จ�รย์จริง	ๆ	...

	 ดูภ�คกล�งจะม�กกว่�เพื่อน	ที่นี่ภ�คอื่น	ๆ	ก็มีหมดทุกภ�คเลยนะ...	วัดนี้ไม่มีภ�คไหนต่อภ�ค

ไหน	เป็นช�ติไทยด้วยกันด้วย	เป็นลูกศิษย์ตถ�คตศ�กยบุตรด้วย

	 จึงไม่มีคำ�ว่�	ช�ติ	ชั้นวรรณะ	ภ�คนั้น	ภ�คนี้	เป็นลูกช�วไทยอันเดียวกัน	เป็นลูกช�วพุทธอัน

เดียวกัน...		ท่�นม�เพื่อศึกษ�ปร�รภตั้งหน้�ตั้งต�ประพฤติปฏิบัติจริง	ๆ	เร�ก็ได้อุตส่�ห์พย�ย�มสั่งสอน

เต็มเม็ดเต็มหน่วย	เต็มสติกำ�ลังคว�มส�ม�รถ

 �ที่ว่�โรคของเร�กำ�เริบ	 กำ�เริบท�งหัวใจนี้	 เร�ก็ยังมีคว�มแน่ใจอยู่ว่�คงเกี่ยวกับเรื่องก�ร

แนะนำ�สั่งสอนนี้เองเป็นสำ�คัญอันหนึ่ง	 เพร�ะก�รสั่งสอนพระย่อมใช้กำ�ลังวังช�สุ้มเสียงดัง	 เน้นหนัก	

เผ็ดร้อนม�กกว่�ก�รสอนใคร	ๆ	ในบรรด�ประช�ชน	และพระเณรทั้งหล�ย

	 เพร�ะเหตุไร�	 เพร�ะพระที่ม�สู่วัดป่�บ้�นต�ดนี้	 ส่วนม�กมีแต่พระกรรมฐ�นตั้งหน้�ตั้งต�

ประพฤติปฏิบัติ

	 ถ้�เร�จะเทียบแล้วก็เหมือนกับทห�รที่เข้�สู่แนวรบแล้ว	 ก�รยื่นศ�สตร�วุธหรืออุบ�ยวิธีก�ร

ต่�ง	ๆ	ให้ทห�รที่เข้�สู่แนวรบ	ย่อมจะยื่นแต่สิ่งสำ�คัญ	ๆ	อ�วุธก็เป็นอ�วุธที่ทันสมัย	อุบ�ยก็เป็นอุบ�ยที่

ทันสมัยต่อเหตุก�รณ์ที่จะได้ชัยชนะม�สู่บ้�นเมือง	อันนี้ก็เหมือนกัน

	 ธรรมะ	อุบ�ยต่�ง	ๆ	ที่จะแสดงให้บรรด�พระทั้งหล�ยที่ม�จ�กที่ต่�ง	ๆ	เข้�ม�สู่สถ�นที่นี้ได้ยิน

ศ�ล�วัดป่�บ้�นต�ด

๑๘๒



ได้ฟังก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน	 เพร�ะฉะนั้น	 ก�รพูดก�รเทศน�ว่�ก�รต่�ง	 ๆ	 ตลอดถึงสุ้มเสียงโวห�ร

สำ�นวนต่�ง	ๆ	จึงมีแต่คว�มเผ็ดร้อนไปต�ม	ๆ	กันหมด	เพื่อให้ทันกับเหตุก�รณ์�”

น้ำาธรรมไหลพุ่ง

	 ด้วยก�รสอนที่จริงจัง	บ�งครั้งทำ�ให้ผู้ม�ใหม่เข้�ใจว่�ท่�นดุด่�	ในเรื่องนี้ท่�นเองเคยประสบม�

ก่อนสมัยอยู่กับท่�นอ�จ�รย์มั่น	ดังนี้

	 “�พอไปถึงหลวงปู่มั่น	มันห�ที่ค้�นไม่ได้...	อยู่น�นเข้�	ๆ	มันรู้	เวล�ท่�นดุด่�พระเณร	ดุใคร

ก็ต�มนะ	ดุม�กดุน้อยธรรมะจะออกล้วน	ๆ	ๆ	ม�กน้อย	เด็ดเท่�ไร	ธรรมะยิ่งพุ่ง	ๆ	ก็ห�ที่ต้องติว่�เป็น

ตัณห�ประเภทใดไม่ได้	 เด็ดเท่�ใดธรรมะยิ่งออกพุ่ง	ๆ	แล้วเร�ก็ปรับตัวของเร�ตลอดเวล�	ปรับตัวของ

เร�อยู่เรื่อย	ๆ	จึงค่อยเข้�กันได้	เข้�ใจเรื่องของท่�น

	 สุดท้�ย	 ถ้�ท่�นไม่อยู่มันเหมือนกับข�ดอะไร	 ถ้�เป็นอ�ห�รก็ข�ดอะไรยังงั้นนะ	มันไม่เต็มเม็ด

เต็มหน่วย	 ถ้�ได้ยินเสียงเปรี้ยง	 ดังเปรี้ยงปร้�ง	 เอ�ละซิ	 ถ้�เป็นฝนก็ฟ้�ร้องแล้ว	 เตรียมห�อะไรม� 

รองรับ

	 อันนี้เด็ดเท่�ไร	ธรรมะยิ่งไหลออกม�เลย	มันก็ยิ่งอบอุ่น

นะ	ท่�นดุยังงี้มันไม่ใช่ดุ	เลยย้อนหลังกลับม�	มันมีแต่กำ�ลังของ

ธรรมล้วน	ๆ	นี่เป็นคว�มเมตต�ล้วน	ๆ	ไม่ใช่ท่�นดุนะ	มันก็จับ

ได้เลย

 คือกิริย�ท่�นแสดงเอ�ขันธ์นี้ใช้ขันธ์นี้เป็นเคร่ืองมือ

ของกิเลสม�ดั้งเดิม	 พอกิเลสมุดมอดไปหมดแล้ว	 ธรรมก็เอ�

ขันธ์นี้เป็นเครื่องมือ	 กิริย�ท่�ท�งขึงขังตึงตังจึงเป็นเหมือนกับ

กิเลส	เพร�ะมันมีเครื่องมืออันเดียวกัน	แต่อันนี้มันเป็นพลังของ

ธรรม	เด็ดเท่�ไร	ยิ่งมีแต่เรื่องของธรรมล้วน	ๆ	ออกม�	กิริย�

คล้�ยคลึงกัน

	 เมื่อมันรู้แล้วมันก็ยอมรับน่ะซิว่�	อëอ	เร�ก็เลยเทียบได้

เลยว่�	เหมือนกับถังน้ำ�	๒	ถังนี้	ถังนี้เต็มไปด้วยน้ำ�ที่สกปรกน้ำ�

เต็ม	แต่สกปรกทั้งถัง		ถังนี้น้ำ�สะอ�ดเต็มที่	ม�เปÔดน้ำ�ทั้ง	๒	ถังนี้

ออกดูสิ	ที่นี้เวล�เปÔดแรงเท่�ไร	สมมุติเร�เปÔดถังสกปรกก่อนนะ	 

เร�เปÔดน้อยออกน้อย	 เปÔดม�กออกม�ก	 เปÔดเท่�ไรมันก็พุ่ง	 ๆ	 

ออกไปเท่�ไร	 มันก็มีแต่น้ำ�สกปรก	 กว้�งขว�งขน�ดไหนมีแต่

สกปรกเลอะเทอะไปหมดเลย	 ที่นี้เปÔดถังน้ำ�ที่สะอ�ด	 เปÔดขน�ด

ไหนเปÔดเต็มที่มันก็ออกเต็มที่เหมือนกัน	 แต่เป็นน้ำ�ที่สะอ�ด

ทั้งหมดนะ	แน่ะ	มันต่�งกันต่�งกันอย่�งงั้นนะ...”
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ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ก�รอบรมพระเณรภ�ยในวัดป่�บ้�นต�ด

มีธรรมะจุดสำ�คัญที่ท่�นจะเน้นย้ำ�เสมอ	ๆ	ดังนี้

เน้นเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา

 ��¾ÃÐàÃÒäÁèÁÕ¤ÇÒÁÊ§ºàÅÂäÁèÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ ÇèÒ§Ñé¹àÅÂ¹Ð� ÊÁºÑµÔ·Ò§

âÅ¡à¢Ò ¤×Íà§Ô¹·Í§¢éÒÇ¢Í§µÖ¡ÃÒÁºéÒ¹ªèÍ§  ÊÁºÑµÔ¢Í§¾ÃÐ¡ç¤×Í ÈÕÅ ÊÁÒ¸Ô »ÑญญÒ 

ÁÃÃ¤¼Å¹Ô¾¾Ò¹ ¹Ñè¹ ÊÁºÑµÔ¢Í§¾ÃÐà»ç¹ÍÂèÒ§¹Ñé¹¹Ð ¹ÕèÁÑ¹ÁÒáÂè§§Ò¹¢Í§âÅ¡ÁÒãªé

ã¹ÇÑ´ã¹ÇÒã¹¾ÃÐã¹à³Ã àÇÅÒ¹Õé¸ÃÃÁ¨Ö§ËÁ´¤ÇÒÁËÁÒÂä»·Ø¡ÇÑ¹ æ  ¹ÕèÅèÐ ·ÕèàÃÕÂ¡ÇèÒ 

¡ÔàÅÊÁÑ¹à¡è§ ́ ÙàÍÒ«Ô... äÁèÁÕã¤Ã¤Ô´¹ÐÇèÒ ¡ÔàÅÊà¢éÒµÕµÅÒ´ µÕáººäË¹ àÇÅÒ¹ÕéÁÑ¹¡ำÒÅÑ§

µÕáËÅ¡ËÁ´ äÁèàÅ×Í¡ÇèÒÇÑ´ÇèÒÇÒ»ÃÐªÒª¹ญÒµÔâÂÁ µÕáËÅ¡ä»µÒÁ æ ¡Ñ¹ËÁ´ äÁèä´é 

Â¡â·É ¾Ù´µÒÁËÅÑ¡¤ÇÒÁ¨ÃÔ§�

 ...à¾ÃÒÐáººá¼¹µำÒÃÑºµำÒÃÒà¤Ã×èÍ§Â×¹ÂÑ¹¡Ñ¹ÁÕÍÂÙè ¹Ñè¹ àÍÒÍÑ¹¹Ñé¹ÍÍ¡ÁÒ 

¡Ò§«Õ ÍÍ¡¹Í¡ÅÙè¹Í¡·Ò§¢Í§ËÅÑ¡¸ÃÃÁ·ÕèªÍº¸ÃÃÁáÅéÇ ÁÑ¹¡çÃÙé·Ñ¹·Õ æ ã¹µำÒÃÑºµำÒÃÒ 

·èÒ¹ âË ·èÒ¹àÍÒ¨ÃÔ§àÍÒ¨Ñ§à¹é¹Ë¹Ñ¡ §Ò¹¢Í§¾ÃÐäÁèÁÕÍÐäÃà¡Ô¹¡ÒÃÍÂÙèã¹»èÒã¹à¢Ò  

à´Ô¹¨§¡ÃÁ¹Ñè§ÊÁÒ¸ÔÀÒÇ¹Ò ·ÕèÍÂÙè¢Í§¾ÃÐ¼ÙéÁØè§µèÍÁÃÃ¤¼Å¹Ô¾¾Ò¹µÒÁ·Ò§ÈÒÊ´Ò 

¨ÃÔ§ æ ·èÒ¹ÊÍ¹ÍÂèÒ§¹Ñé¹¹Õè¹Ð àÃÒàËç¹ä´éµÒÁµำÒÃÒà¹ÕèÂ ÁÕÁÒ¡µèÍÁÒ¡ ¾Ù´µÑé§áµè 

àÃ×èÍ§¡ÒÃà´Ô¹¨§¡ÃÁ ¹Ñè§ÊÁÒ¸ÔÀÒÇ¹Ò ªำÒÃÐ¡ÔàÅÊ ¾Í¾ÃÐà¢éÒÁÒà½éÒ¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒ  

¨ÐÃÑºÊÑè§·Ñ¹·ÕàÅÂ à»ç¹ÂÑ§ä§ä»ÍÂÙè·Õè¹Ñè¹ ¹Ñè¹ËÁÒÂ¶Ö§ÇèÒ·ÕèÀÒÇ¹Ò¹Ð ä»ÍÂÙè·Õè¹Ñè¹ ÀÒÇ¹Ò 

à»ç¹ÂÑ§ä§ ¨Ôµã¨à»ç¹ÂÑ§ä§� ¨Ò¡¹Ñé¹¾ÃÐÍ§¤ì¡ç»ÃÐ·Ò¹¾ÃÐâÍÇÒ·��

พูดคุยกัน เป็นอรรถเป็นธรรม

 ��¹Õèà»ç¹§Ò¹¢Í§¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒ §Ò¹¢Í§ÊÒÇ¡·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡Ñ¹à»ç¹ÍÂèÒ§§Ñé¹  

àÃ×èÍ§ÍÃÃ¶àÃ×èÍ§¸ÃÃÁÅéÇ¹ æ äÁèÁÕÍÐäÃà¢éÒÁÒà¨×Í»¹àÅÂ ¶éÒÊÁÑÂ»Ñ¨¨ØºÑ¹¡çËÅÇ§»ÙèÁÑè¹  

¹Õè¡çàËÁ×Í¹¡Ñ¹ µÃ§à»๋§àÅÂàªÕÂÇ äÁèÁÕ¨Ð¾Ù´àÃ×èÍ§âÅ¡àÃ×èÍ§Ê§ÊÒÃ äÁèà¤Â ¾Ù´ÍÐäÃ æ  

¡çÁÕáµè¾Ù´àÃ×èÍ§ÍÃÃ¶àÃ×èÍ§¸ÃÃÁ àÃ×èÍ§»èÒàÃ×èÍ§à¢Ò àÃ×èÍ§·Õè·ำÒ¤ÇÒÁ¾Ò¡¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ  

·èÒ¹¾Ù´¡Ñ¹ÍÂèÒ§¹Ñé¹ ¤ØÂ¡Ñ¹¡ÕèªÑèÇâÁ§¡çµÒÁ ÁÕáµèàÃ×èÍ§ÍÃÃ¶àÃ×èÍ§¸ÃÃÁÅéÇ¹ æ ¿Ñ§áÅéÇ 

Ã×è¹àÃÔ§ æ ¹Ñè¹ ÁÑ¹µèÒ§¡Ñ¹ÍÂèÒ§¹Ñé¹¹Ð ¹ÕèÅÐ¸ÃÃÁ ¸ÃÃÁÍÍ¡¡éÒÇà´Ô¹ à»ç¹ÍÂèÒ§¹Ñé¹  

¡ÔàÅÊÍÍ¡¡éÒÇà´Ô¹ ¡ÔàÅÊÍÍ¡µÕµÅÒ´ ¤ำÒ¾Ù´¤ำÒ¨Ò¨Ðà»ç¹àÃ×èÍ§¢Í§¡ÔàÅÊ ¢Í§¡ÒÃºéÒ¹

¡ÒÃàÁ×Í§ ¤ÇÒÁä´é¤ÇÒÁàÊÕÂ ¡ÒÃ«×éÍ¡ÒÃ¢ÒÂ àÃ×èÍ§ËญÔ§àÃ×èÍ§ªÒÂä»ËÁ´ ¹Õè¤×Í ¡ÔàÅÊ

ÍÍ¡µÕµÅÒ´

๑๘๔



 §Ò¹¢Í§¾ÃÐ·ÕèÇèÒãËé·ำÒÍÂèÒ§¹Ñé¹ ¡ç¡ÅÒÂà»ç¹§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ä»ËÁ´ ¹Ñè¹ ËÃÙËÃÒ 

¿Ùè¿èÒ¿ØèÁà¿ืÍÂáÅéÇàÍÒÁÒá¢è§¢Ñ¹¡Ñ¹ ÇÑ´¹Ñé¹ÊÇÂ ÇÑ´¹Õé§ÒÁ ÇÑµ¶Øà¤Ã×èÍ§¡èÍÊÃéÒ§µèÒ§ æ  

ÊÇÂ§ÒÁà·èÒäÃÂÔè§à»ç¹·Õèà¡Ã§¢ÒÁ ºêÐ ¿Ñ§«Ô¹èÐ ¡ÔàÅÊÁÑ¹àÍÒãËéà»ç¹·Õèà¡Ã§¢ÒÁä»ä´é¹Ð 

ÁÑ¹á·Ã¡à¢éÒä»ÍÂÙèã¹¹Ñé¹ÅÐ ÂÔè§ËÃÙËÃÒ¿Ùè¿èÒÊÇÂ§ÒÁà·èÒäÃÂÔè§à»ç¹à¤Ã×èÍ§»ÃÐ´ÑºÇÑ´ÇÒ 

ÍÒÇÒÊ ¹ÕèÅÐ ¡ÔàÅÊà¢éÒä»»ÃÐ´ÑºÃéÒ¹·Ñé§ÀÒÂ¹Í¡·Ñé§ÀÒÂã¹ äÁèà¾ÕÂ§»ÃÐ´ÑºÃéÒ¹ 

à©Â æ ¢éÒ§¹Í¡¹ÕèËÅÍ¡äÇéáººË¹Öè§ ¢éÒ§ã¹¡çËÅÍ¡äÇéÍÕ¡áººË¹Öè§ ÁÑ¹àµçÁÇÑ´àµçÁÇÒ 

àµçÁ¾ÃÐàµçÁà³Ã ÊèÇ¹¦ÃÒÇÒÊà¢ÒäÁèµéÍ§¾Ù´ËÅÐ à¢ÒäÁèÁÕáººÁÕ©ºÑº ¾ÃÐàÃÒ¹ÕéÁÕ 

áººÁÕ©ºÑº ¤ÇÃ¨Ðä´éáºº©ºÑºÍÑ¹´Õ§ÒÁ ÁÒ»ÃÐ´Ñºµ¹áÅÐÊÑè§ÊÍ¹»ÃÐªÒª¹ ÁÑ¹

¡ÅÑºä´éàÃ×èÍ§à¢ÒàÃ×èÍ§àÃÒ¾Í æ ¡Ñ¹àÊÕÂ ÍÑ¹¹Õé¡çäÁè·ÃÒº¨ÐÊÍ¹¡Ñ¹ä´éÅ§¤ÍÂÑ§ä§ à¢Ò

àËÁ×Í¹àÃÒ àÃÒàËÁ×Í¹à¢Ò ¨Ðä»ÊÍ¹¡Ñ¹ä´éÅ§¤ÍÂÑ§ä§� ¼Ùé¿Ñ§¨ÐÁÒàÍÒ¤ÇÒÁá¹èã¨

ÁÒ¨Ò¡äË¹ ÁÑ¹¡ç¾Í æ ¡Ñ¹��

ไม่ก่อสร้างวัตถุ แต่สร้างหัวใจ

 ��à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñé¹àÃÒ¨Ö§ä´é¢Ùèà¢çญÇ§¡ÃÃÁ°Ò¹àÃÒ ¢¹Ò´¹Ñé¹ÁÑ¹ÂÑ§ÃÍ´ÍÍ¡

ä»ä´é¹Ð â¶ ÁÑ¹àÃçÇ ºÒ§·ÕªÕéË¹éÒàÅÂ¢¹Ò´¹Ñé¹ àÍÒÍÂèÒ§Ë¹Ñ¡ à¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§¡ÒÃ

¡èÍ¡ÒÃÊÃéÒ§ÂØè§àËÂÔ§ÇØè¹ÇÒÂ ¹ÕèÁÑ¹à»ç¹¡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇÅ äÁèä´éÊÃéÒ§¤ÇÒÁÊ§º  

àÁ×èÍà¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡ÑºàÃ×èÍ§ÍÐäÃ ÊµÔ»ÑญญÒ¤ÇÒÁ¤Ô´¤ÇÒÁÍèÒ¹äµÃèµÃÍ§ ¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇÅ

ÇØè¹ÇÒÂ ¤ÇÒÁ¡èÍ¡Ç¹ÁÑ¹¨Ðà¢éÒÁÒ¾ÃéÍÁ æ ¡Ñ¹ ¹Ñè¹¤×ÍÊÃéÒ§¤ÇÒÁÇØè¹ÇÒÂ »ÅÙ¡¡Ø¯Ô

¢Öé¹à¾ÕÂ§ËÅÑ§Ë¹Öè§à·èÒ¹Ñé¹ ¡çÊÃéÒ§¤ÇÒÁÇØè¹ÇÒÂãËéà·èÒäÃ ÂÔè§ÊÃéÒ§ÈÒÅÒ¢Öé¹ËÅÑ§ãËญè æ 

·Ñé§ËÅÑ§ æ ÁÑ¹¨Ð¡èÍ¡Ç¹ÁÒ¡¹éÍÂà¾ÕÂ§äÃ

 ·Ñé§ÇØè¹ÇÒÂ·Ñé§¡èÍ¡Ç¹ àÅÂ¡ÅÒÂà»ç¹ÈÒÊ¹Ò¡Ç¹ºéÒ¹¡Ç¹àÁ×Í§ä» ¡Ç¹àÍÒ

ËéÒàÍÒÊÔºà¢ÒÁÒÊÃéÒ§¹Ñè¹àÍ§ à¹ÕèÂ ·ÕèãËéà¡ÒÁÑ¹äÁèÂÍÁà¡Ò ÁÑ¹à¶Åä¶ÅÍÍ¡ä»¢éÒ§¹Í¡  

ÁÑ¹ÂÔè§ä»ãËญè ·Õ¹ÕéàÅÂ¡ÅÒÂà»ç¹ÈÒÊ¹Ò¡Ç¹ºéÒ¹¡Ç¹àÁ×Í§ á·¹·Õè¨ÐãËéà»ç¹¤ÇÒÁ

ÃèÁàÂç¹á¡èâÅ¡á¡èÊ§ÊÒÃ ¡ÅÑºà»ç¹¤ÇÒÁÃéÍ¹ÂÔè§¡ÇèÒâÅ¡ä»«ÐÍÕ¡ ¡Ç¹âÅ¡¡Ç¹Ê§ÊÒÃ

à¢Òä»ÍÕ¡ ¹ÕèÅÐ ¡ÔàÅÊÁÑ¹à¢éÒµÕµÅÒ´ µÕÍÂèÒ§¹Õé äÍéàÃÒäÁèÃÙé »ÃÐ´Ñºµ¡áµè§ÍÐäÃ ÁÕáµè

àÃ×èÍ§¢Í§¡ÔàÅÊ��

กินอยู่เรียบง่าย  หรูหราด้วยธรรม

 ��¸ÃÃÁ·èÒ¹»ÃÐ´ÑºÍÐäÃ »ÃÐ´Ñº·ÕèËÑÇã¨´éÇÂÊµÔ »ÑญญÒ ÈÃÑ·¸Ò ¤ÇÒÁ

à¾ÕÂÃ»ÃÐ´Ñºà¢éÒä» æ ªำÒÃÐÊÔè§Ê¡»Ã¡âÊÁÁÍÍ¡ä» æ ¹éำÒÍÃÃ¶¹éำÒ¸ÃÃÁ·ÕèÊÐÍÒ´

ªÐÅéÒ§à¢éÒä» æ ¹Ñè¹ ·èÒ¹ªำÒÃÐÀÒÂã¹ÊÐÍÒ´ÀÒÂã¹ ·èÒ¹äÁèä´éÁÒÊÐÍÒ´¡ÑºÊÔè§

ÀÒÂ¹Í¡ÍÂèÒ§¹Õé «Öè§à»ç¹àÃ×èÍ§¢Í§¡ÔàÅÊÅéÇ¹æ ÊÐÍÒ´ÀÒÂ¹Í¡Ê¡»Ã¡ÀÒÂã¹ ¤×Í

àÃ×èÍ§¢Í§¡ÔàÅÊ àÃ×èÍ§¢Í§¸ÃÃÁáÅéÇÊÐÍÒ´·Ñé§ÀÒÂ¹Í¡ÊÐÍÒ´·Ñé§ÀÒÂã¹ ÀÒÂ¹Í¡

¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔË¹éÒ·Õè¡ÒÃ§Ò¹¢Í§·èÒ¹¹ÕéàÃÕÂº� à´Ô¹µÒÁËÅÑ¡¸ÃÃÁËÅÑ¡ÇÔ¹ÑÂ ¹ÕèàÃÕÂ¡ 

๑๘๕ ๑๖ การเทศนาสอนโลก



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ÇèÒÊÐÍÒ´ÀÒÂ¹Í¡´éÇÂ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ ÊÐÍÒ´ÀÒÂã¹¤×Í ªำÒÃÐ¨Ôµã¨¢Í§µ¹ãËéÁÕ 

¤ÇÒÁÊ§º¼èÍ§ãÊàÂ×Í¡àÂç¹ÊÇèÒ§¡ÃÐ¨èÒ§á¨é§¢Öé¹â´ÂÅำÒ´Ñº æ ¹Ñè¹ ÊÐÍÒ´ÀÒÂã¹ 

à¾ÃÒÐ¡ÒÃªำÒÃÐÊÐÊÒ§ÍÂÙè´éÇÂ¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ·èÒµèÒ§æ àÃÕÂ¡ÇèÒÊÐÍÒ´ÀÒÂã¹

 ·Õ¹ÕéàÁ×èÍÀÒÂã¹ÁÕËÅÑ¡ÁÕà¡³±ì ÁÕ¤ÇÒÁÊ§èÒ§ÒÁáÅéÇ ÍÂÙè·ÕèäË¹¡çÊ§èÒ§ÒÁËÁ´

Í´ºéÒ§ÍÔèÁºéÒ§¡çäÁèà»ç¹·Ø¡¢ì ·èÒ¹äÁèà»ç¹¡Ñ§ÇÅ ã¤Ã¨ÐÍ´ÍÂÒ¡¢Ò´á¤Å¹ÂÔè§¡ÇèÒ

¡ÃÃÁ°Ò¹¼ÙéÁØè§µèÍÍÃÃ¶µèÍ¸ÃÃÁäÁèÁÕ ¶éÒà»ç¹àÃ×èÍ§¢Í§¼ÙéÁØè§µèÍÍÃÃ¶µèÍ¸ÃÃÁáÅéÇ µéÍ§

à»ç¹¼Ùéä´éÃÑº¤ÇÒÁ·Ø¡¢ìµèÒ§ æ ¨Ò¡»Ñ¨¨ÑÂ ๔ ¤×Í ·ÕèÍÂÙè·ÕèÍÐäÃ ¤×Í·èÒ¹äÁèÊ¹ã¨ ·èÒ¹

äÁèàÍÒ à¾ÃÒÐäÁèãªè·Ò§ à¾ÕÂ§ÍÂÙèÍÒÈÑÂÇÑ¹Ë¹Öè§ æ ä»à·èÒ¹Ñé¹¾Í ÀÒÂã¹¹Õé·èÒ¹Ê¹ã¨ 

ÁÒ¡��

โปรดชาวต่างชาติ... ผู้ใ½่ธรรม
รับชาวต่างชาติ

	 ประม�ณปÕ	พ.ศ.	๒๕๐๖	เป็นต้นม�	เริ่มมีพระช�วต่�งช�ติม�ขออยู่ศึกษ�ธรรมะจ�กท่�น

 แรกเริ่มเดิมทีท่�นยังไม่อย�กรับไว้ด้วยไม่ทร�บถึงนิสัยใจคอว่�เป็นอย่�งไร	 เข�เองก็ยังไม่คุ้นเคย

กับศ�สน�พุทธ	ยังไม่คุ้นเคยกับอ�ห�รก�รกินชีวิตคว�มเป็นอยู่แบบไทย	ๆ 	เฉพ�ะอย่�งยิ่งชนบทท�งภ�ค 

อีส�น	เกรงจะเป็นที่ลำ�บ�กไม่สะดวกด้วยประก�รต่�ง	ๆ

	 แต่ด้วยคว�มมุ่งมั่นอดทนและใฝ่ใจในก�รปฏิบัติธรรมอย่�งแท้จริง	 ท่�นจึงเมตต�รับไว้	 ท่�น

เคยเล่�ถึงคว�มพ�กเพียรของท่�นอ�จ�รย์ปัญญ�ซึ่งเป็นพระฝรั่งองค์แรกที่ม�ขออยู่ด้วย

	 ท่�นเล่�เรื่องนี้อย่�งเมตต�แกมขบขัน	ด้วยเพร�ะท่�นอ�จ�รย์ปัญญ�อยู่กับท่�นม�น�น	ดังนี้

	 “�ท่�นปัญญ�นี้สุขุมม�ก	 ท่�นม�อยู่กับเร�ตั้งแต่ปÕ	 ๐๖	 ท่�นม�ขออยู่กับเร�ถึง	 ๕	 หนนะนั่น

หน่ะ	ไม่ใช่เล่น	ๆ	นะ	ม�ขอทีแรกก็ท�งฝ่�ยปฏิบัติของเร�ก็ไม่เคยมีพระกรรมฐ�นฝรั่ง	เร�ก็ยังไม่อย�ก

รับไว้ก่อน�

	 ประก�รหนึ่งก็ยังไม่ทร�บนิสัยใจคอของฝรั่งนี้เป็นยังไง	เพร�ะเข�ไม่เคยศ�สน�พุทธเร�	เร�จึง

ยังไม่รับ	แล้วม�ขออีก	เร�ก็ยังไม่ให้	ถึงครั้งที่	๓	ที่	๔	ม�ขอ	เร�ก็ยังไม่ให้	พอครั้งที่	๕	ท่�นม�แผนใหม่

เร�หลงกลของท่�น	เมื่อเห็นว่�ไม่ได้จริง	ๆ	แล้ว

	 ท่�นก็บอกว่�	 �äÁèä´é¾Ñ¡¹Ò¹¡çµÒÁ ¢ÍÁÒ¾Ñ¡ªÑèÇ¤ÃÒÇ� ท่�นว่�อย่�งนี้นะ	 เร�ก็เลยหลงกลนะซี		 

ตั้งแต่ต้นปÕ	 ๐๖	 เดือนกุมภ�พันธ์	 วันที่	 ๖	 เร�ไม่ลืมนะ�	 ตั้งแต่นั้นจนกระทั่งบัดนี้	 กี่ปÕแล้ว	 ท่�นอยู่

ชั่วคร�วนะ	ม�อยู่ชั่วคร�วเรื่อยม�จนบัดนี้ละ�

	 �จ�กนั้นม�ก็เลยรับพระฝรั่งม�เรื่อย	ๆ	สังเกตม�เรื่อย	ๆ	ก็รู้สึกว่�	พระฝรั่งที่ม�อยู่ด้วยนั้น

ดีทุกองค์	 ดีกันคนละท�ง	 ๆ	 ท�งภ�คปฏิบัติหลักธรรมวินัยดีด้วยกันพระฝรั่งจึงมีอยู่เป็นประจำ�	 แต่เร�

ไม่รับม�กนะ	 เร�เอ�แค่นั้นละ	 ถ้�ห�กว่�จะรับม�กก็จะม�กกว่�นั้น	 จะกล�ยเป็นสวนฝรั่งไปหมดเลย	 

(หัวเร�ะ)�

๑๘๖



	 พระช�วสหรัฐองค์หนึ่ง	อังกฤษมีองค์หนึ่ง	แคน�ด�องค์

หนึ่ง	และเยอรมันองค์หนึ่ง�	เวล�นี้	ดีทุกองค์�	มีพระฝรั่งอยู่

นั้น	๔	องค์	(หม�ยถึงปÕ	พ.ศ.	๒๕๔๑	บ�งปÕ	เช่น	ปÕ	พ.ศ.	๒๕๒๒	 

มีพระฝรั่งถึง	๖	องค์จ�ก	พระเณรทั้งหมด	๒๑	องค์)	ที่ผ่�นม�	

รู้สึกว่�พวกฝรั่งนี่เข�มีกฎมีระเบียบดี...	”

 จ�กนั้นม�ก็มีพระและฆร�ว�สช�วต่�งช�ติท้ังหญิงและ 

ช�ย	ม�ขออยู่ศึกษ�ทั้งระยะสั้นและระยะย�วเพิ่มม�กขึ้นเรื่อย	ๆ	 

ในจำ�นวนนี้มีหล�ยเชื้อช�ติด้วยกัน	 เช่น	 อังกฤษ	 แคน�ด�	 

สหรัฐอเมริก�	 ออสเตรเลีย	 เยอรมัน	 โปแลนด์	 สิงคโปร์	 ญี่ปุ่น	

จีน	เก�หลี	อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย	ศรีลังก�	ÏลÏ

โปรด½รั่งชาวพุทธที่อังกฤษ

	 กล�งปÕ	พ.ศ.	๒๕๑๗	(๗	-	๒๒	มิถุน�ยน)	พุทธศ�สนิกชนช�วอังกฤษ 

ไดก้ร�บนิมนต์ท่�นไปอธิบ�ย	และตอบคำ�ถ�มธรรมะที่ธัมมปทีปวิห�ร	กรุง

ลอนดอน

	 ครั้งนั้นมีผู้ติดต�มท่�นไป	๔	ท่�น	คือ

	 ๑.	ท่�นอ�จ�รย์ปัญญ�

	 ๒.	ท่�นอ�จ�รย์เชอรี่

	 ๓.	ศ.นพ.อวย	เกตุสิงห์	(อ�จ�รย์หมอศิริร�ช)

	 ๔.	ม.ร.ว.เสริมศรี	เกษมศรี

	 อ�ก�ศที่อังกฤษในย�มที่หลวงต�เดินท�งไปนี้	แม้เป็นฤดูร้อนแต่ก็ยัง 

จัดว่�หน�วม�กสำ�หรับคนไทย	 แต่

ท่�นก็มิได้ลำ�บ�กย�กใจแต่อย่�งใด	 

ท่�นคงอยู่อย่�งง่�ย	 ๆ	 มีก�รออก

บิณฑบ�ต	 ฉันมื้อเดียวในบ�ตรต�มปกติ	 และไม่ต้องก�รให้จัด

อะไรเป็นพิเศษให้ท่�นด้วย	เช่น	ในเรื่องอ�ห�ร	และที่อยู่

	 ท่�นให้เหตุผลว่�	 “�ท่�นปัญญ�ม�ฉันอ�ห�รคนไทยได้

อย่�งไรตลอดเวล�	 ๑๒	 ปÕที่อยู่กับท่�น	 ท่�นก็ฉันอ�ห�รฝรั่งได้

เช่นเดียวกัน�”

	 ในช่วงที่อยู่อังกฤษ	มีช�วฝรั่งสนใจปฏิบัติธรรมจำ�นวนม�ก	 

ต่�งสนใจที่จะถ�มปัญห�ธรรมะจ�กท่�น	 ฝรั่งผู้สนใจเหล่�นี้มี

ตั้งแต่พวกที่ได้ฝÖกสม�ธิม�น�นแล้ว	 ผู้สนใจเริ่มฝÖก	 ผู้ที่เคยฝÖก

องค์ขว�	คือ	ท่�นอ�จ�รย์ปัญญ�	หรือพระปัญญ�วัฑโ²

เดิมชื่อ	ปÕเตอร์	จอห์น	มอร์แกน	เป็นวิศวกรช�วอังกฤษ

(ถ่�ยเมื่อ	๓	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	๒๕๑๓)	

ซ้�ย		คือ	ท่�นอ�จ�รย์เชอรี่	(อภิเจโต)	ช�วแคน�ด�

บวชแล้วม�ขอศึกษ�อยู่กับหลวงต�ในช่วงเวล�

เดียวกับท่�นอ�จ�รย์ปัญญ�

ขว�	คือ	ท่�นอ�จ�รย์ดิค	ช�วสหรัฐอเมริก�
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สม�ธิจ�กอ�จ�รย์อื่น	ๆ	นักศึกษ�มห�วิทย�ลัยเคมบริดจ์	ตลอดจนผู้เพิ่งจะเริ่มหันม�สนใจพุทธศ�สน�	

ต่�งเข้�ม�สนทน�ธรรมกับท่�นด้วยคว�มสนอกสนใจต่อก�รปฏิบัติจริง	ๆ

 ฆร�ว�สทั้งช�วอังกฤษ	และช�วไทยที่นี่ต่�งก็ม�ใส่บ�ตรกันอย่�งปลื้มปÕติด้วยศรัทธ�ทุกวัน

ในเวล�	 ๙.๐๐	 น.	 อีกทั้งมีลูกศิษย์หนุ่ม	 ๒	 คนช�วอังกฤษ	 คนหนึ่งตอนปÔดภ�คเรียนของมห�วิทย�ลัย 

เคมบริดจ์	เคยม�บวชเณรที่วัดบวรนิเวศวิห�รแล้วไปฝÖกปฏิบัติที่วัดป่�บ้�นต�ดอยู่กับท่�นม�ก่อน	อีกคน

เป็นนักศึกษ�ม�ฝÖกปฏิบัติธรรมที่ธัมมปทีปวิห�รแห่งนี้อยู่จึงพอรู้วิธีปฏิบัติต่อพระสงฆ์	แล้วคอยช่วยเหลือ

ท่�นได้อย่�งเรียบร้อย	คล่องแคล่วงดง�ม	แม้คนไทยเองก็ยังชมเชย

½รั่งมีเหตุผล� เข้ากับ “ธรรมวินัย”

	 แม้ท่�นจะกลับม�เมืองไทยแล้ว	 แต่ช�วอังกฤษผู้สนใจจำ�นวนม�กอย�กนิมนต์ให้ท่�นเดินท�ง

ไปแสดงธรรม	 อีกท่�นพูดในเรื่องนี้ว่�	 ท่�นก็ชร�ภ�พม�กแล้ว	 ไม่สะดวกต่อก�รเดินท�งเหมือนก่อน

ท่�นรู้สึกชื่นชมฝรั่งช�วอังกฤษว่�	 เข�มีคว�มสนใจใคร่รู้ในเรื่อง

จิตตภ�วน�	และพย�ย�มปฏิบัติกันจริง	ๆ		ท่�นเล่�เพิ่มเติมว่�

	 “�คร�วที่ไปประเทศอังกฤษ	 ทีแรกก็ไม่ค่อยม�ม�กนะ	

ช�วอังกฤษ	คนไทยก็ม�ม�ก	ช�วอังกฤษก็ไม่ม�กนัก	ไป	ๆ	ม�	ๆ	 

ก็หน�เข้�	ๆ	สุดท้�ยเลยมีแต่พวกฝรั่งเต็มหมดเลย	 เวล�ม�นั่งอยู่

นี้	เหมือนผ้�พับไว้นะ...	ใครก็เหมือนกันหมด	เร�ก็เสียด�ย	เร�ไม่

ได้ภ�ษ�อังกฤษ	ก็ต้องผ่�นล่�ม

	 ท่�นปัญญ�เป็นล่�ม	 เวล�เข�ถ�มปัญห�ม�	 เร�ก็ตอบ	

ท่�นปัญญ�ก็ตอบแทนเร�	ไปดูแล้วน่�สงส�รม�ก	ม�ทุกวันพอ	๖	

โมงเย็นเข�ก็เริ่มม�	เร�ก็พ�นั่งสม�ธิ	๓๐	น�ทีทุกวัน	ๆ	จ�กนั้นเร�ก็อบรมอีกประม�ณ	๓๐	น�ที

	 ตอนนั้นยังหนุ่มอยู่	ปÕ	พ.ศ.	๒๕๑๗	น่�สงส�รม�ก	บ�งร�ยเข�ม�แรก	ๆ	เข�ม�สังเกตก�รณ์	

ทีนี้ไม่ได้...	เลยม�อยู่ไม่ได้	คำ�ว่�สังเกตก�รณ์เลยห�ยหมดเลย	ไม่ได้ม�อยู่ไม่ได้	อย�กม�เป็นกำ�ลัง	ก็เลย

สนใจท�งด้�นธรรมะไปเลย�

 �พูดคว�มจริงพวกฝรั่งเฉพ�ะอย่�งยิ่งประเทศอังกฤษนี้	 รู้สึกมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์	 กับ

ธรรมวินัยนี้เข้�กันได้เปëงเลยทีเดียว	อย่�งที่เร�ไปอยู่นั้นไม่น�นนัก	โถ	น่�สงส�รเหมือนกันนะ

	 ฝรั่งร้องไห้มีเหรอ	เร�ยังไม่เคยเห็นร้องไห้เรื่องอรรถเรื่องธรรมนะ	นี่เห็นแล้วเห็นต่อหน้�ต่อต�	 

ก้มหน้�ปั๊บนี่น้ำ�ต�ร่วง	ๆ	พอครูบ�อ�จ�รย์จะจ�กไป	ม�นี่หน�แน่นขึ้นทุกวัน	ๆ	เก้�อี้นี่ไม่มีคว�มหม�ย

นะ	นั่งแทรกกันเต็มไปได้หมดเลยไม่ถือกัน	เอ้�	นั่งยังไงนั่งเลย	แทรกกันไปหมด...เต็ม

	 �นี่ถ้�ห�กว่�	ศ�สน�พุทธเร�นี้เป็นผู้มีหลักศ�สน�จริง	ๆ 	ประจำ�ใจทั้งภ�ยนอกภ�ยในแล้ว	ช�ว

อังกฤษนี่ละ	ดีไม่ดีจะเป็นเจ้�ของศ�สน�พุทธเร�ด้วยซ้ำ�ไป	เพียงไปเท่�นั้นก็รู้	ศ�สน�แน่นขึ้นทุกวัน	ๆ	 

ไม่ใช่ธรรมด�	หน�แน่นขึ้นทุกวัน	ๆ		เข�พอใจในก�รตอบปัญห�	คนหนึ่งเป็นคนถ�ม	�	เร�ก็ตอบจน

ห�ยข้องใจ	เข�พอใจก�รตอบปัญห�ม�ก

	 ช�วอังกฤษก็หัวเร�ะเก่งเหมือนกันนะ	�หัวเร�ะไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะ�	อย่�ว่�ฝรั่งร้องไห้ไม่

เป็น	 ฝรั่งหัวเร�ะไม่เป็น	 ฝรั่งร้องไห้เป็นหัวเร�ะเป็น	 เห็นแล้วเร�เห็น	 เวล�ปัญห�ใส่ปั๊บนี่	 คือ	 มันถูก

�¹èÒÊ§ÊÒÃàËÁ×Í¹¡Ñ¹¹Ð
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๑๘๘



อย่�งถนัดว่�งั้นเถอะ	ใส่ปั๊บนี่หัวเร�ะเอิêกอ๊�ก	มันถูกใจ	เข้�ใจหรือเปล่�	ตอบปัญห��	มันห�กมีแหละ	

ปัญห�	ก็เหมือนกันกับเร�	เพร�ะคว�มเป็นอยู่ของจิตมันเหมือนกัน

	 ที่เรียกว่�ช�ตินั้นช�ตินี้	 มันเอ�ชื่อเอ�น�มไปต�มลักษณะเฉย	 ๆ	 รูปร่�งกล�งตัวลักษณะอย่�ง

นั้นชื่อว่�ช�ตินั้น	ๆ	เฉย	ๆ	ก็	คน	หลักของคนหลักของกรรมมีอยู่เสมอกันหมด	อันนี้ไม่ยิ่งหย่อนกว่�กัน

คำ�ว่�	คน	เท่�นั้นก็ครอบไปหมดแล้ว	หลักของกรรม	กรรมดีกรรมชั่วมีเหมือนกันหมด�”

ประกาศศาสนาต่างแดน� ด้วยธรรมภายใน

	 ในระยะหนึ่งเมื่อหล�ยสิบปÕม�แล้ว	 มีก�รคัดเลือกพระธรรมทูตเพื่อออกเผยแผ่พระพุทธศ�สน� 

ในต่�งประเทศ	 มีสมเด็จพระสังฆร�ชเป็นประธ�นฝ่�ยสงฆ์	 และ	 ม.ร.ว.เสนีย์	 ปร�โมช	 เป็นประธ�น 

ฝ่�ยฆร�ว�ส	ด้วยเหตุที่ท่�นมีพระช�วต่�งช�ติอยู่ศึกษ�อบรมด้วยนี้	ทำ�ให้ท่�นได้รับนิมนต์ให้เป็นกรรมก�ร 

คนหนึ่งในก�รคัดเลือกพระธรรมทูตในครั้งนั้นด้วย	ท่�นกล่�วว่�

	 “�ต่�งประเทศเข�ก็มีคว�มสนใจในพระพุทธศ�สน�อยู่ม�ก	ดูได้จ�กมีตำ�รับตำ�ร�ม�กม�ย	เข�

ก็สนใจร่ำ�เรียนกัน	 แต่สำ�หรับภ�คปฏิบัตินั้นยังไม่เป็นที่แพร่หล�ยกว้�งขว�งนัก	 เพร�ะยังข�ดผู้มีหลัก

เกณฑ์ทั้งภ�ยนอกภ�ยในม�ให้คำ�แนะนำ�สั่งสอนแก่เข��”

 ในเรื่องนี้ท่�นเคยอธิบ�ยถึงคุณสมบัติที่จำ�เป็นอย่�งยิ่ง	ของผู้ที่จะทำ�หน้�ที่ในก�รเผยแผ่พระพุทธ- 

ศ�สน�ในต่�งแดนว่�

 “�ถ้�ห�กไปเป็นแบบเป็นฉบับมีหลักมีเกณฑ์ภ�ยในภ�ยนอกพร้อม	 ไปแล้วจะเป็นประโยชน ์

จริง	ๆ	พูดออกไปก็มีเหตุมีผลมีอรรถมีธรรมภ�ยในจิตใจเอ�ไปโชว์เข�บ้�ง�	ท�งด้�นวัตถุเข�เจริญกว่� 

เร�เท่�ไร	เอ�อะไรไปโชว์	ไม่มีอะไรไปโชว์ต้องเอ�ธรรมเข้�โชว์	ต้องเอ�ธรรมภ�ยในออกโชว์	พระพุทธเจ้� 

ประก�ศสอนโลกด้วยธรรมภ�ยใน�”

เทศน์นอกสถานที่

	 ในระยะที่ธ�ตุขันธ์ของท่�นยังพอเป็นพอไป	 ท่�นเมตต�รับ

นิมนต์ไปแสดงธรรมต�มหน่วยง�นต่�ง	 ๆ	 ต�มที่เข�นิมนต์ม�	 เช่น	 

วัด	หน่วยร�ชก�ร	ทห�รตำ�รวจ	สถ�บันก�รศึกษ�ต่�ง	ๆ	ÏลÏ	ต�ม

เหตุผลคว�มจำ�เป็นม�กน้อย

 ต่อเมื่อชร�ภ�พม�กเข้�	 ท่�นจึงงดเว้นก�รออกไปแสดงธรรม 

นอกสถ�นที่ห�กมีอยู่บ้�งโดยม�กเป็นง�นเนื่องด้วยมรณกรรมของ

พระกรรมฐ�นครูบ�อ�จ�รย์องค์สำ�คัญ	ๆ 	เช่น	หลวงปู่ชอบ	หลวงปู่ช� 

หลวงปู่คำ�ตัน	หลวงปู่หล้�	เป็นต้น

เทศน์คณะที่มาเยี่ยม

	 ท่�นให้คว�มเมตต�ต่อคณะผู้ม�เยือนกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่	 จ�กท�งใกล้ท�งไกลทั้งใน	 และนอก

ประเทศที่ม�ขอเยี่ยมพบท่�นตลอดม�	แต่เมื่อกำ�ลังอ่อนลง	ก�รต้อนรับย่อมมีข้อจำ�กัดเพิ่มขึ้น	คร�วหนึ่ง

ท่�นเล่�แบบขำ�ขันถึงคณะกลุ่มใหญ่ที่เดินท�งม�จ�กต่�งจังหวัดเพื่อจะขอเข้�กร�บท่�น	ดังนี้

๑๘๙ ๑๖ การเทศนาสอนโลก



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 “�ควรรับขน�ดไหน	ๆ 	...	มันสมควรขน�ดไหน	เมื่อเพียบ 

เต็มที่แล้วมันจะไปได้เหรอ	 ก็ต้องหยุดพักเครื่องน่ะซี...	 ม�ตลอด

ทั้งวัน	เร�นั่งตลอดคนเดียว	แล้วไม่ใช่วันหนึ่งวันเดียวด้วย	นั่งม�

ตั้งเมื่อไรมันต�ยได้มนุษย์เร�	ชีวิตหดสั้นย่นเข้�ม�เรื่อย	ๆ	�

	 เข�ว่�ไม่ต้อนรับ	 ไปกี่ครั้งกี่หนไม่ได้พบท่�น	ว่�อย่�งนั้น	

ถ้�เร�จะตอบ	ก็ว่�

 �àÎÒ¡çäÁèä´é¾ºà¨éÒ¤×Í¡Ñ¹áÅéÇ ¡çàÇéÒ¨Ñè§«Ñé¹¨Ðà»ç¹ËÂÑ§áÁè¹

ºè ¨ÐÁÒàÇéÒáµèà¨éÒºè¾º¢éÍÂ ¢éÍÂ¡çºèä´é¾ºà¨éÒ¤×Í¡Ñ¹µÑêÇ ÁÑ¹¡çà·èÒ

¡Ñ¹áÅéÇ� 

	 ย�กอีหยังตอบคน	มันสุดวิสัยก็เคยรับอยู่แล้ว	�	วันนั้นเร�รับแขกทั้งวันเร�จะต�ย	จนไม่มีลม

จะพูดแล้ว	กำ�ลังจะมืด	พระก็ม�บอกว่�	คณะญ�ติโยมม�จ�กนู้น	ๆ 	เร�ก็เล็งดู	จ�กโน้นจ�กนี้ก็ไกลก็ทน

 �àÍéÒ ãËéà¢éÒÁÒ�	แน่นเอี้ยดกุฏิเร�...	ม�	เร�ก็เลยทำ�ท่�ละทีนี้	มันทำ�ได้ทุกอย่�ง	พลิกสันก็ได้คม

ก็ได้	อย่�งนี้ก็ได้	ๆ	จะว่�ไง	...พอม�	เร�ก็ทำ�ท่�ขึงขัง	ใจเร�อดหัวเร�ะไม่ได้นะ	แต่ทำ�ท่�ขึงขัง

 �áÁè¹ËÁÙèà¨éÒ ÁÒÍÕËÂÑ§¡Ð´éÍ¡Ðà´ÕéÂá·é à´ÕëÂÇ¹ÕéÇèÐ�..	ขู่	�	เข�ตอบว่�

 �ÁÒªÁºÒÃÁÕËÅÇ§¾èÍ�

 �ºÒÃÁÕÃáÁÍÕËÂÑ§ ¤¹¡ำÒÅÑ§¨ÐµÒÂÎÙé¨Ñ¡ºè� ขู่แล้ว�	‘àÍéÒ  

ä»... Å§...’	พอเท่�นั้นละ	หลั่งลงไปลิด	ๆ	...

 �ºÒÃÁÕÃáÁÍÕËÂÑ§¤¹¡ำÒÅÑ§¨ÐµÒÂ�

	 จั่งซั่นแล้ว	บัดจะเฮ็ด	เฮ็ดจั่งซั่นแล้ว	โกรธก็โกรธ	เคียด  

ก็เคียดก็ต�ม	ทำ�ท่�คึกคักขึ้นโลด	ของทำ�ได้แม่นบ่	ตั้งแต่เข�เล่น

ลิเกละครเข�ยังทำ�ได้ใช่ไหม	ถึงบทหัว...	หัว	ถึงบทไห้...	 ไห้	บ้� 

ทั้งนั้นละพวกนี้	จั่งซั่นแล้วก็เฮ็ดได้�

	 ระยะนี้ม�นี้เร�เพียบเต็มที่หนักม�กม�เป็นประจำ�	ๆ 	เมื่อ  

ว�นนี้เป็นวันสุดท้�ยจนรับไม่ได้	 ว่�งั้นเถอะ	 หมดกำ�ลัง	 ลุกเดิน 

จะไม่ได้	ข�ก็ขัดอะไรก็ขัดไปหมด	ก้นก็จะแตกจะว่�ไง	โถ	นั่งทั้ง

วัน	 ๆ	 แขกไม่ใช่คณะหนึ่งคณะเดียว	 ม�ทั้งแผ่นดินนี่	 คณะนั้น

เข้�คณะนี้ออก	อยู่อย่�งนั้น	แล้วรับคนเดียว	ๆ	�”

เทศน์ปกิณกะ

	 ด้วยคว�มเมตต�ของท่�นต่อคณะต่�ง	 ๆ	 ในแต่ละสถ�นที่นี้เอง	 ธรรมะจึงมีหล�ยแบบหล�ย

ฉบับ	 มีทั้งเป็นจริงเป็นจัง	 เป็นเหตุเป็นผล	 แบบขำ�ขัน	 แบบดุเด็ดเผ็ดมัน	 หรือบ�งครั้งก็สอนโดยไม่ใช้

ก�รพูด	ได้คัดม�แสดงบ้�ง	ดังนี้

��¨ÐÁÒàÇéÒ
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หญิงผู้คิด “¦่าตัวตาย”

	 คณะหนึ่งขึ้นม�กร�บหลวงต�ที่กุฏิ		บทสนทน�เริ่มขึ้นโดยหญิงคนหนึ่ง	ได้

กล่�วกับหลวงต�ถึงคว�มทุกข์ที่กำ�ลังประสบอยู่	และตั้งใจที่จะ	“ฆ่�ตัวต�ย”	ต�มส�มี	 

ด้วยหวังว่�คงจะได้ประสบพบคว�มสุขคว�มสมหวังในโลกหน้�	 และไม่ทุกข์อย่�งที่ 

เป็นอยู่เวล�นี้	 คว�มหวังของหญิงผู้นี้จะเป็นดังที่ค�ดไว้หรือไม่อย่�งไร	 หลวงต�ได้ 

เมตต�ชี้แนะให้ฟัง	ดังนี้

¦่าตัวตาย� หนีทุกข์ได้จริงหรือ ?

หลวงตา	คว�มคิดอย�กต�ยในเวล�เกิดทุกข์ทรม�นก็ดี	ในเวล�ใด	ๆ 	ก็ดี	ไม่ใช่จะเป็น

คว�มคิดที่ถูก	 และจะพ�ให้ผู้คิดได้รับคว�มสุขคว�มสมหวัง	 แต่เป็นคว�มคิดที่สั่งสม

ทุกข์เพิ่มให้แก่ตัวและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยถ่�ยเดียวเท่�นั้น	 ต�มปกติโลก	 ไม่มีใครคิด

อย�กต�ย	แต่เป็นเพร�ะห้�มไม่ได้	 แก้ไม่ตก	ก็จำ�ต้องปล่อยไปต�มกฎของธรรมช�ติ	 

แม้คุณผู้ช�ยของคุณเองก็ไม่คิดอย�กต�ย	แต่ก็จำ�ต้องยอมเมื่อถึงคร�ว	ส่วนคุณทำ�ไม

คิดอย�กต�ย	 หรือคุณว่�ก�รต�ยเป็นของดียิ่งกว่�ก�รมีชีวิตอยู่	 ถ้�เช่นนั้นคุณก็ไม่

ควรคิด	 และเป็นทุกข์เพร�ะก�รต�ยแห่งส�มีของคุณ	 เพร�ะเป็นของดีแล้ว	 แต่คุณ

ทำ�ไมคิดจนเกิดทุกข์แก่ตนแทบทนไม่ไหว	สมมุติว่�ลูกช�ยของคุณก็คิดอย�กต�ย	ลูก

หญิงของคุณก็คิดอย�กต�ย	ตลอดคนในบ้�นทุกคนก็คิดอย�กต�ย	 เพร�ะคุณเป็นต้น

คว�มคิด	คุณจะพอใจกับคว�มคิดของคนเหล่�นั้นไหม...	(ไม่พอใจค่ะ)

	 เมื่อเป็นเช่นนั้นคุณทำ�ไมคิดอย�กต�ย	ส่วนคนอื่นไม่อย�กให้เข�ต�ย	ถ้�เห็น

ว่�เป็นของดีก็ควรประก�ศให้โลกทร�บทั่วกัน	 เพื่อจะได้พร้อมกันต�ยเสียให้หมดทั้ง

แผ่นดิน	 อย่�ให้ยังมีใครเหลือเศษทนทุกข์อยู่กับโลกอันแสนโสมมและทรม�นนี้ต่อไป	 

ถ้�เห็นว่�ไม่ดีก็ควรงด	 ไม่ควรคิดเพื่อก่อไฟเผ�ตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไปด้วย	 รีบ

แก้ไขคว�มคิดที่เป็นพิษเป็นภัย	 ทำ�ใจให้สบ�ย	 คนในบ้�นก็จะหลับต�สนิทบ้�ง	 ไม่

พะวักพะวน	 ทั้งกับคนที่ต�ยไปแล้ว	 และคนที่กำ�ลังมีชีวิตอยู่ซึ่งกำ�ลังจะพย�ย�มฆ่�

ตัวต�ย	คุณเคยเห็นโลกไหนบ้�นเมืองใดและคนใด	ไม่ประสบกับคว�มพลัดพร�กจ�ก

สิ่งที่รักและพึงใจม�แล้ว	คว�มรักก็เคยรัก	รักจนแทบทนไม่ไหว	ใจจะข�ดในเวล�รัก

นั้นให้ได้ก็มี	 แต่ก็ยังรอดตัวม�ได้	 เพร�ะไม่พย�ย�มจะฆ่�ตัวต�ยเพร�ะคว�มรักเป็น 

ผู้ชักชวน	 แม้ใจจะรักก็ยอมให้มันรักเพร�ะต้�นท�นไม่ไหว	 แต่ไม่พย�ย�มฆ่�ตัว

เหมือนคุณ	จะว่�ตำ�หนิ	อ�จ�รย์ก็ยอมรับ	เพร�ะคุณคิดและพย�ย�มในสิ่งที่น่�ตำ�หนิ	

จะฝืนชมไป	โลกต้องวิน�ศ	ก�รฆ่�ตัวต�ยไม่มีประโยชน์	นอกจ�กจะมีโทษซ้ำ�เติมเข้�

อีกเท่�นั้น�	

๑๙๑ ๑๖ การเทศนาสอนโลก
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ทำาลายตนแล้วผลจะเป็นอย่างไร ?

หลวงตา	สำ�หรับคุณ	เวล�นี้ยังควรแก่ก�รที่จะแก้ไขดัดแปลงสมบัติอันมีค่�	คือตัวของ

เร�ให้เหม�ะสมแก่ตนและหน้�ที่ก�รง�น	เพื่อเป็นที่อบอุ่นแก่ลูก	ๆ	หล�น	ๆ	ตลอด 

วงศ์คณะญ�ติ	ซึ่งคอยพึ่งอ�ศัยเร�อยู่เป็นจำ�นวนม�ก	แม้แขนข้�งขว�ข�ดไป	คือคุณ

ผู้ช�ยของคุณจ�กไป	แต่แขนข้�งซ้�ยยังมีอยู่	คือคุณยังมีชีวิตดำ�รงอยู่	ลูก	ๆ 	หล�น	ๆ 	 

ยังจัดว่�มีที่พึ่งอันอบอุ่นอยู่	ก็พอมีท�งห�ยใจระบ�ยทุกข์ออกได้บ้�ง

 ห�กว่�คุณพย�ย�มฆ่�ตัวต�ยต�มส�มีไปเสีย	ก็เท่�กับทำ�ล�ยตัวโดยตรง	และ 

ทำ�ล�ยลูกหล�นวงศ์ให้ไร้ญ�ติข�ดมิตรปลิดที่พึ่งไปด้วย	 ก็ยิ่งจัดว่�เป็นผู้ทำ�ล�ยล้�ง

ผล�ญทั้งของเก่�และของใหม่	 ให้ข�ดสะบั้นหั่นแหลกไปต�ม	 ๆ	 กัน	 ต้องจัดว่�คุณ

สร้�งกรรมหนักไว้เพื่อหมู่ชน	แล้วผลจะเป็นอย่�งไรบ้�ง	โปรดคิดดูให้ดี�

¤Ñ´ÂèÍ¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Í �¤ำÒ¶ÒÁ¤ำÒµÍº»ÑญËÒ¸ÃÃÁ� â´Â·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂì¾ÃÐÁËÒºÑÇ ญÒ³ÊÑÁ»Ñ¹â¹

๑	ท่�นเจ้�คุณÏ	เป็นพระอุปัชฌ�ย์ของท่�น	และเป็นเจ้�อ�ว�สวัดโพธิสมภรณ์	จ.อุดรธ�นี

ชานหมาก

โยม	 หลวงต�ครับ	ขอช�นหม�ก

หลวงตา	อย่�ยุ่ง	 ๆ	 ของไม่เป็นประโยชน์	 สิ่งใดเป็นประโยชน์เร� 

สอนแล้ว	นั่น	ม�ขออะไร	ของเศษ	ๆ	เดน	ๆ	ของทิ้ง�	ศ�สน�

พุทธเร�เป็นศ�สน�ที่เลิศ	 เร�คอยแต่จะเอ�ของปลอม	 ๆ	 เข้�ไป

แทรก

	 �ช�นหม�กนี่หน่ะของปลอม�

เทศน์อย่างนี้ก็เป็นหรือ ??

	 มีเรื่องขบขันคร�วหนึ่งในช่วงที่ท่�น	 (หลวงต�มห�บัว)	มี 

ธ�ตุขันธ์แข็งแรงดีอยู่	และเป็นระยะที่	ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์๑	 

ยังมีชีวิตอยู่นั้น	 ห�กมีเหตุให้ท่�นไปแสดงธรรมที่วัดโพธิสมภรณ์	

ท่�นเจ้�คุณÏ	มักจะเดินรอบบริเวณ	และประก�ศว่�

 ��ã¤ÃÍÂèÒ¾Ù´¹Ð  àÃÒ¨Ð¿Ñ§à·È¹ìÁËÒºÑÇ¹Ð... àÃÒ¨Ð¿Ñ§

à·È¹ìÁËÒºÑÇ¹Ð� ã¤ÃÍÂèÒ¾Ù´à»ç¹ÍÑ¹¢Ò´¹Ð...�

	 ในบริเวณนั้นจึงเงียบหมด	 จ�กนั้นท่�นเจ้�คุณÏ	 ก็กลับ

ม�ประจำ�ที่	และตั้งใจฟังเทศน์แบบกรรมฐ�น	คือ	หลับต�ฟังด้วย

คว�มเค�รพในธรรม		โดยไม่ถือตัวว่�เป็นพระอุปัชฌ�ย์อ�จ�รย์ของ 

ท่�นม�ก่อนแต่อย่�งใดเลย	 มิหนำ�ซ้ำ�ท่�นเจ้�คุณÏ	 ยังชมเชย 

��ºÑÇ à¨éÒà·È¹ìÍÂèÒ§¹Õé¡ç

à»ç¹ËÃ×Í ? ºÑÇ æ

¢éÍÂºèà¤Âä´éÂÔ¹à¨éÒà·È¹ì

ÍÂèÒ§¹Õé��

๑๙๒



ลูกศิษย์บ่อย	ๆ	ด้วยว่�

 �...¢éÍÂ¾Ù´µÒÁ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¹ÐºÑÇ� à¨éÒà·È¹ì áËÁ ! 

ÁÑ¹¶Ö§ã¨¢éÍÂàËÅ×Íà¡Ô¹ ÇèÒ äÁèÍÖê äÁèÍêÐ äËÅä»àÅÂ...

 áµè¶éÒËÒ¡äÁèÁÕ»ÑญËÒ à·È¹ì¢éÍÂÂ¡ãËéà¨éÒ¹ÐºÑÇ áµè¶éÒ

ÁÕ»ÑญËÒáÅéÇ ¡ÒÃµÍº»ÑญËÒà¨éÒà»ç¹·ÕèË¹Öè§ ÁÑ¹¶Ö§ã¨¢éÍÂàËÅ×Í

à¡Ô¹¹ÐºÑÇ...

 µÍºÃÇ´àÃçÇ·ÕèÊØ´... »Ñ๊ºàÅÂ ãÊè»Ñ๊º æ��

	 ทร�บกันว่�พระอุปัชฌ�ย์เคยแต่ฟังเทศน์ของท่�น

แบบกรรมฐ�นเท่�นั้น	 ไม่ค�ดคิดม�ก่อนเลยว่�	 ท่�นจะเทศน์

ธรรมะแบบมีเรื่องขบขันได้ด้วย

	 คร�วหนึ่ง	 พระอุปัชฌ�ย์เอ�ตัวท่�นไปเทศน์ที่อำ�เภอท่�อุเทน	 จังหวัดนครพนม	 ผู้ฟังโดยม�ก 

ชอบเล่นบัตรเล่นเบอร์กัน	ก�รเทศน์จึงต้องมีตลกขบขันบ้�งต�มลักษณะผู้ฟัง	ท่�นเล่�แบบขบขันให้พระ

เณรฟัง	ดังนี้

	 “�อะไรก็ไม่ขบขันเหมือนเอ�ผมไปเทศน์ที่ท่�อุเทนนั่นแหละ	 ผมเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟัง	 ตั้งแต่

นั้นม�พอท่�นเจอหน้�ผมทีไร	 ท่�นจะต้องเอ�เรื่องนั้นขึ้นทักท�ยก่อน	 เพร�ะท่�นไม่เคยได้ยินผมเทศน์

อย่�งนั้น	เทศน์เริ่มตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีอะไร	เทศน์ให้ขบให้ขัน	พวกนี้หัวเร�ะกันลั่นตลอดกัณฑ์เลย	ท่�น

เจ้�คุณÏ	นี้หัวเร�ะจนแทบล้มแทบต�ยจริง	ๆ	นะ	ผมจบเทศน์แล้วเข�ก็ขอร้อง

 �âÍêÂ ! ÍÂèÒ´èÇ¹¨º æ�

	 ก็มันหมดดินระเบิดแล้ว	บั้งไฟมันก็ลงเรื่อยๆ	มันก็จบของมัน...	ลงม�จ�กธรรม�สน์แล้ว	ท่�น

เจ้�คุณÏ	ยังหัวดิ้นล้มดิ้นต�ยอยู่ซิ	พอลงม�	ผมกร�บพระแล้ว	ท่�นก็ยังหัวอยู่

 �ºÑÇ à¨éÒà·È¹ìÍÂèÒ§¹Õé¡çà»ç¹ËÃ×Í ? ºÑÇ æ ¢éÍÂºèà¤Âä´éÂÔ¹à¨éÒà·È¹ìÍÂèÒ§¹Õé�

	 หัวร่อแทบล้มแทบต�ย	 ตั้งแต่นั้นม�เจอผมทีไร �ÁËÒºÑÇà·È¹ìÍÂèÒ§¹Õé¡çà»ç¹ æ�	 พวกนี้มันชอบ

บัตรชอบเบอร์เล่นบัตรเล่นเบอร์	เร�ก็เทศน์เรื่องบัตรเรื่องเบอร์เทศน์มีตลกขบขันซี�”

ใครว่า “หลวงตาบัวดุ” ?

	 บ�งคณะที่เพิ่งม�ฟังธรรม	 ยังไม่เข้�ใจถึงอุบ�ยวิธีก�รสอนของท่�น	 หล�ยครั้งท่�นสอนอย่�ง

เข้มข้นตรงไปตรงม�ผู้ฟังจึงมักพูดกันว่�ท่�นดุ	วันหนึ่งท่�นมีเมตต�ยกนิท�นให้เป็นข้อคิด	ดังนี้

	 �เวล�แสดงธรรมอยู่นี้	 ใครเห็นหลวงต�ดุไหม	 ?	 ถ้�ยังสงสัยว่�หลวงต�ดุอยู่	 หลวงต�บัวจะ 

เล่�นิท�นย่อ	ๆ	 ให้ฟัง	คือผู้หญิงมันใจน้อย	แล้วได้ส�มีม�	ส�มีพูดอะไรก็ว่�แต่ส�มีดุ	 ว่�แต่ส�มีดุ	

เพร�ะผู้ช�ยมันเสียงดังใช่ไหมล่ะ	ผู้หญิงมันเสียงแหลม	เวล�ผัวพูดอะไรก็ว่�แต่ผัวดุ	ๆ

	 (ส�มีคิดว่�)	เอ๊	จะทำ�ยังไงนะ	เมียเร�นี่	พูดยังไงก็ว่�แต่เร�ดุ	จะทำ�ยังไงน้�เร�จะทำ�แบบอ่อน	ๆ 	 

ทีเดียวหล่ะ	ว่�แล้วไปก็กระซิบ	แม่หนู	วันนี้จะไม่ดุไม่ด่�อะไรละนะ	วันนี้จะกระซิบกระซ�บแล้วนะ

ภรรยา	 เอ�ว่�ม�

สามี	 วันนี้จะไป	ขอแต่งง�นเมียใหม่ได้ไหม	?

ภรรยา	 โอ้ย	ไม่ได้		ไม่ได้

๑๙๓ ๑๖ การเทศนาสอนโลก
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สามี	 	แม่อีหนู	รู้สึกเก่�แก่แล้ว	มีแต่ว่�ดุ	ว่�ดุ	คำ�นี้เป็นคำ�ไม่ดุ	คำ�นิ่มนวลอ่อนหว�น	ว่�จะไปห�เมีย

ใหม่ม�จะได้ไหม	?

ภรรยา	 โอ้ย	ไม่ได้	ไม่ได้

สามี	 จะทำ�ยังไงเนี่ย	พูดอ่อนก็ว่�ดุ	พูดแข็งก็ว่�ดุ	พูดอ่อนนิ่มที่สุดเวล�นี้	ก็ว่�ดุ	เร�จะทำ�ยังไง	?

ภรรยา	 ก็อย่�ไปห�ใหม่สิ	ของเร�ยังมีอยู่นี่หน่ะ

สามี	 ถ้�อย่�งนั้นก็หยุดแล้วนะ	ต่อไปนี้ก็ยังจะดุเหมือนเก่�นั่นแหละ

ภรรยา	 ดุก็ดุไปเถอะ	ดุไม่ห�เมียใหม่ไม่ว่�อะไรละ	อย่�ไปห�เมียใหม่ก็แล้วกัน...	

เปิดกิเลสตัวแอบแ½ง

	 ในบ�งครั้งท่�นจะมีวิธีก�รสอนที่เปÔดเผยตัวกิเลสที่แอบแฝงม�กับธรรมให้เห็นอย่�งชัด	ๆ	ดังใน

กิจนิมนต์ไปแสดงธรรมที่วัดแห่งหนึ่ง

	 “...โอ้โห	 เข�เตรียมต้อนรับหลวงต�บัวไว้อย่�งหรูหร�ฟู่ฟ่�	 พอจะก้�วเข้�สู่โบสถ์	 เข�ปูเสื่อปู

พรมเข้�ม�เลย	พอเร�ไปถึงที่นั่น	เร�ก็จับเสื่อจับพรมฟ�ดเข้�ป่�ให้เห็นต่อหน้�เลยนะ	ปูเป็นแถวเลยนะ

	 พอเร�ไป	เร�ก็จับนี่ฟ�ดเข้�ป่�จับนี่ฟ�ดเข้�ป่�	แล้วก็เดินไปจับนี่ฟ�ดเข้�ป่�	ต่อหน้�คนม�ก	ๆ	

นะ	เพร�ะมันขว�งต�เหลือเกิน	กิเลสทำ�ไมมันจึงมีอำ�น�จม�กนัก�

	 �เข�ทำ�อย่�งนั้น	เร�ก็ไม่ตำ�หนิว่�ผิดนะ	แต่ให้มีธรรมแทรกบ้�งเป็นข้อคิด	เพร�ะฉะนั้น	เร�

จึงจับนี่ฟ�ดเข้�ป่�ให้เป็นข้อคิดต่�งห�กนะ	เร�ไม่ได้ทำ�ประชดอะไร	เข้�ใจไหม	?	มันมีคว�มหม�ยอยู่ใน

นั้น	ป�เข้�ป่�	ป�เข้�ป่�	อะไรหรูหร�ฟ�ดเข้�ป่�หมดเลย�

	 ทำ�ให้เป็นข้อคิดเสียบ้�ง	 คว�มหม�ยว่�อย่�งนั้น	 	 มิฉะนั้นจะมีแต่กิเลสปÔดหูปÔดต�	 ไม่ให้มอง

เห็นอะไรยิบ	ๆ	แย็บ	ๆ	เลยก็เปÔดเสียบ้�งสิ�”

เหรียญหลวงตา

โยม	 	 หลวงต�ข�	ไม่ทร�บหลวงต�มีเหรียญแจกหรือเปล่�คะ	?

หลวงตา		 	มี	 เหรียญเดียว	 ดูเอ�นี่�	 ออกสน�มก็เหรียญนี้	 ขึ้นเทศน์ก็เหรียญนี้	 เหรียญอื่นไม่

เห็นมีเหรียญไหนเก่งเอ�ม�แข่งสิ	 เหรียญไหนเก่งเอ�ม�แข่งเหรียญนี้น่ะ	 ถ้�เก่งก็ไม่

ต้องเอ�เหรียญ	สู้เหรียญนี้ไม่ได้	ว่�งั้นเถอะ

โยม	 	 �	?????	�

  

การ์ตูน “ปู่สอน”

	 “�เข�ออกก�ร์ตูนวันหนึ่งก็อดคิดไม่ได้	แล้วก็อดที่จะนำ�ม�เล่�ให้ลูกศิษย์ลูกห�ฟังไม่ได้	เพร�ะ

เป็นคติดี		ฟัง!	ฟังให้ดีนะขึ้นแล้วก�ร์ตูน

	 มันมี...	เข�เรียกศ�ลพระภูมิหรืออะไร	แล้วมีต้นไม้ใหญ่แล้วมีศ�ลพระภูมิ	โอ๊ย	ทำ�เหมือนจริง	ๆ 	 

นะ	 พวกนี้พวกตลกทำ�ได้เหมือนจริง	 ๆ	 แล้วก็มีคนคนหนึ่งนั่งพนมมือแต้	 แล้วคนหนึ่งไม่ทร�บม�จ�ก

ไหน�นี่บอกม�จ�กสูง	ๆ	นั่นแหละ	บอกม�จ�กศ�ลว่�

 �âÂÁÁÕ¤ÇÒÁÂØè§ÂÒ¡ã¨ÍÐäÃ ?�

๑๙๔



 �ÂØè§ÂÒ¡ã¨... ·Õè»¯ÔºÑµÔµÒÁ»Ùè¹Ñè¹áËÅÐ�

 �áÅéÇ»ÙèÊÍ¹ÍÂèÒ§äÃ¶Ö§µéÍ§à»ç¹¤ÇÒÁÂØè§ÂÒ¡ÍÂèÒ§¹Ñé¹ÅèÐ ?�

 �»ÙèÊÍ¹ãËéÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÒÃ¶¹Ò¹éÍÂ� ÇèÒÍÂèÒ§¹Ñé¹

 �áÅéÇàÃÒä»»ÃÒÃ¶¹ÒÍÂèÒ§äÃ ? ÁÑ¹¶Ö§ä´éÅำÒºÒ¡ÂØè§ÂÒ¡ã¨

àÃÒ�

 �ä»ÁÕàÁÕÂ¹éÍÂ� (หัวเร�ะ)

	 ...นั่นซิ	ฟังซิ	มันน่�ฟังไหมล่ะ	มันแฉลบไปนั่นน่ะ	ไอ้เรื่อง

กิเลสมันเป็นอย่�งนั้น	 เร�สอนให้เป็นอย่�งนี้	 มันแฉลบไปนั่นบอก

ให้มีคว�มปร�รถน�น้อย...	 ก็คือว่�	 ถ้�เป็นฆร�ว�สให้มีผัวเดียวเมีย

เดียวเท่�นั้น	แต่นี่มันกลับไปเอ�เมียน้อยม�อีก	�

 ปู่ท่�นสอนว่�อย่�งไร	 ท่�นสอนให้มีคว�มปร�รถน�น้อย 

เร�โดดไปคว้�เอ�เมียน้อยม�

	 เออ	 !	กองทุกข์	 ให้รู้เสียนั่นกองทุกข์หลักของช�วพุทธเร�	

ก�เมสุมิจฉ�จ�รนี้เป็นข้อบังคับอย่�งต�ยตัวเลย

	 นี่แหละ	 ข้อบังคับเพื่อให้เป็นทองแท่งเดียวกันระหว่�งส�มี

ภรรย�จนกระทั่งถึงลูกเต้�หล�นเหลนผู้เก่ียวข้องทั้งหมดจะได้รับ

คว�มอบอุ่นจ�กธรรมข้อนี้�”

นิทาน “คนเลี้ยงม้า”
 �¼ÙéàÅÕéÂ§ÁéÒ¹èÐ¢Òà¢Â¡ ÁéÒ¡çà´Ô¹µÒÁËÅÑ§¤¹àÅÕéÂ§ä»·Ø¡ÇÑ¹ ¤¹àÅÕéÂ§à´Ô¹à¢Â¡ æ ÁéÒ¢Ò´Õ æ ¡çà¢Â¡ æ  
µÒÁ�
	 คิดดูม้�มันยังศึกษ�เอ�ได้จ�กคนข�เขยก	อันนี้คนแท้	ๆ	ทำ�ไมจะไม่ศึกษ�จ�กพ่อจ�กแม่ที่เป็น
คนเขยก	เข้�ใจหรือเปล่�	?...
	 พ่อแม่ต้องระวังให้มีแบบมีฉบับบ้�ง	 สอนลูกสอนเต้�ยังไงกัน	 ตื่นขึ้นม�ตั้งแต่เช้�ยันค่ำ�มีแต่
ทะเล�ะให้เด็กฟังเด็กก็ได้ศึกษ�นั้นแหละ	 แล้วไปเที่ยวทะเล�ะกับหมู่เพื่อน	 และกลับม�ก็ทะเล�ะกับพ่อ
แม่	ทะเล�ะไปหมดทั้งบ้�นเลย	เพร�ะได้ศึกษ�วิช�ผีบ้�จ�กพ่อจ�กแม่	�
	 ...ให้สอนเด็กไว้แต่เล็กแต่น้อยพ่อแม่เข้�วัดเข้�ว�	พ�เป็นคนดี	ลูกย่อมเป็นคนดี	เพร�ะลูกเต้�ที่
เกิดม�จ�กพ่อจ�กแม่	คือพ่อแม่เป็นครูเป็นอ�จ�รย์ในหลักธรรมช�ติ
	 เป็นพ่อเป็นแม่แล้วยังไม่แล้ว	 ยังเป็นบุพพ�จ�รย์	 คือต้องสั่งสอนก่อนอื่นก่อนใครทั้งนั้น	 คำ�ว่�
สั่งสอนไม่จำ�เป็นจะต้องให้โอว�ทสั่งสอนอย่�งเดียว	 คว�มเคลื่อนไหวของพ่อแม่ผู้ใกล้เคียงจะเป็นก�ร
สอนเด็กอยู่ในตัวหมด�”
	 ด้วยเมตต�ธรรมที่ท่�นมีต่อคนหล�ยกลุ่มหล�ยคณะดังกล่�ว	 ทำ�ให้คำ�สอนของท่�นจึงมีตั้งแต่ 
ธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดแหลมคม	 สำ�หรับผู้มุ่งฝÖกฝนจิตตภ�วน�เพื่อมุ่งสู่แดนนิพพ�นโดยเฉพ�ะ	 หรือ 
แม้แต่ธรรมะสำ�หรับเด็กผู้กำ�ลังศึกษ�เล่�เรียน	ผู้มีหน้�ที่ก�รง�นตลอดจนธรรมะสำ�หรับครอบครัวสังคม	
และประเทศช�ติ	ซึ่งจะได้คัดหลักธรรมสำ�คัญ	ๆ	ม�แสดงในหัวข้อต่อ	ๆ	ไป

๑๙๕ ๑๖ การเทศนาสอนโลก
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สื่อ... ธรรม
หนังสือ - เทปธรรมะ ไม่«ื้อขาย

	 หนังสือธรรมะของท่�นมีท้ังจ�กง�นเขียนหรือถอดเทป

จ�กก�รเทศน์อบรมพระและฆร�ว�ส	 ทั้งในวัด	 และนอกสถ�นที่	 

บ�งเล่มเป็นก�รรวบรวมคำ�ตอบปัญห�ธรรมจ�กจดหม�ยของ

พระเณร	ฆร�ว�สทั้งในประเทศและต่�งประเทศ

	 ท่�นเริ่มแจกหนังสือธรรมะม�ตั้งแต่ปÕ	พ.ศ.	๒๕๑๔	-	๒๕๑๕	 

จนกระทั่งปัจจุบันนี้	 ก�รจัดพิมพ์แต่ละครั้ง	 ๆ	 เป็นจำ�นวนหล�ย

แสนเล่ม	 และพิมพ์ม�ตลอด	 ห�กต้องมีก�รประม�ณจำ�นวนเล่ม	 

ก็น่�จะหล�ยล้�นเล่มแล้ว	 เพร�ะมีผู้ต้องก�รจำ�นวนม�ก	 ทั้งม�

ด้วยตนเองที่วัด		ทั้งที่เขียนจดหม�ยขอจ�กที่ต่�ง	ๆ	ซึ่งมีจำ�นวน

เพิ่มขึ้นทุกวัน	ๆ

 หนังสือที่มีผู้สนใจม�กที่สุด	 คือ	 Ë¹Ñ§Ê×Í»ÃÐÇÑµÔ·èÒ¹

ÍÒ¨ÒÃÂìÁÑè¹ ÀÙÃÔ·Ñµâµ	และ	»¯Ô»·Ò¾ÃÐ¸Ø´§¤¡ÃÃÁ°Ò¹ ÊÒÂ·èÒ¹

ÍÒ¨ÒÃÂìÁÑè¹ แต่ม�ในระยะหลังนี้ผู้สนใจอย�กทร�บชีวิตของหลวง

ต�มีม�กขึ้นทุกวัน	 ๆ	 ขณะที่ท่�นเองก็ไม่เคยเล่�ชีวประวัติ	 หรือ

เขียนชีวิตคว�มเป็นม�ของท่�นเลย	จะมีเรื่องเล่�สั้น	ๆ	บ�งตอน

จ�กท่�นบ้�งก็เพียงเล็กน้อยเท่�นั้นในที่ต่�ง	ๆ	กัน	เฉพ�ะอย่�งยิ่ง 

ช่วงท้�ยของก�รเทศน์อบรมพระ	 เช่นว่�	 ท่�นเล่�ถึงคว�มพ�ก 

เพียรในก�รปฏิบัติธรรมของท่�นพอให้เป็นกำ�ลังใจแก่พระเณร

จ่าย� เพื่อหัวใจโลก

	 มีคนเป็นจำ�นวนม�กที่ห่วงเรื่องค่�ใช้จ่�ยในก�รแจกหนังสือ	 และเทป	 เกรงว่�อ�จทำ�ให้ท่�น

ต้องลำ�บ�ก		ท่�นให้เหตุผลในเรื่องนี้	ดังนี้

	 “�หนังสือของเร�นี้ไม่มีก�รซื้อก�รข�ย	มีแต่ก�รให้ฟรี	ๆ 	ส่งให้ฟรีด้วย	บ�งคนเข�ม�ถ�ม	เข�

คงวิตกถึงเรื่องก�รส่งของเร�	เข�ถ�มเฉพ�ะเรื่องส่ง

 �àÃ×èÍ§Êè§¤§¨ÐËÁ´ÁÒ¡¹ÐËÅÇ§¾èÍ Êè§Ë¹Ñ§Ê×Í¹Õé�

 �âÍêÂ ÍÂèÒÁÒ¶ÒÁ�	เร�บอกตรง	ๆ	เลย

	 ถ้�เร�จะม�วิตกวิจ�รณ์กับเรื่องก�รได้ก�รเสียแล้ว	เร�ทำ�ไม่ได้	เร�ไม่ทำ�จริง	ๆ 	เร�ทำ�ไม่ได้จริง	ๆ 	 

เช่น	ค่�ส่งนี้มันก็เป็นแสน	ๆ	ล้�น	ๆ	จะว่�ไง	ค่�ส่งหนังสือนี้วันหนึ่ง	ๆ	ส่งม�กขน�ดไหน	บ�งวันรถ 

ปÔ๊กอัพเต็มเลย	 ส่งม�ตั้งแต่ปÕ	 พ.ศ.	 ๒๕๑๔	 แล้วส่งใกล้ส่งไกลขน�ดในเมืองไทยไม่ต้องพูดแหละ	 โน่น	

เมืองนอกยังส่งออกไป	ทั้งเทปทั้งหนังสือ
	 เวล�นี้เทปดูจะม�กกว่�หนังสือด้วยซ้ำ�	 ขอม�นี้เป็นเหมือนกับไฟล�มทุ่งเลยเชียว	 ต้องให้พระ
ท่�นพักเครื่อง	 ไม่งั้นพระต�ย	 ไม่ไหว	 อัดให้ไม่ทัน	 เครี่องอัดเทปนี้เร�ก็ห�ม�ให้นะ	 ด้วยคว�มสงส�ร 
ทั้งนั้นแหละ�”

๑๙๖



ผู้รับธรรมะผ่านสื่อ

	 มีหล�ยท่�นที่ได้อ่�นหนังสือธรรมะแล้วเขียนจดหม�ย

กลับม�ถึงท่�นว่�
	 “�แต่เดิมนั้นคิดสิ้นหวังแล้วในเรื่อง...	 มรรคผลนิพพ�น
และพระพุทธศ�สน�	 เข้�ใจว่�เป็นของที่มีแต่เพียงในตำ�รับตำ�ร�
เท่�นั้น	 ปัจจุบันนี้คงจะหมดสิ้นไปแล้ว	 ผู้ทรงมรรคทรงผลก็คงห� 
ไม่ได้แล้ว�”
	 บ�งร�ยก็เคยคิดขน�ดว่�

	 “�ศ�สน�นี้หมดหวังแล้ว	 มีแต่ตัวหนังสือ	 มีแต่ชื่อ	 ดู

พระดูเณรผู้ปฏิบัติมีแต่เรื่องที่ดูไม่ได้เลย	 เป็นที่สลดสังเวชใจม�ก

�”

	 ต่อเมื่อได้อ่�นหนังสือเล่มนั้น	 ๆ	 ไปแล้ว	 กลับ

พลิกขึ้นม�เลย	 เหมือนกับว่�ได้เกิดช�ติใหม่	 นักปฏิบัติ

ธรรมหล�ยท่�นเช่นกันเมื่อได้อ่�นหนังสือหรือฟังเทป

แล้วเกิดคว�มซ�บซ้ึงในธรรมคำ�สอนของพระพุทธเจ้�

อย่�งน่�อัศจรรย์ใจก็มีอยู่ไม่น้อย

	 จดหม�ยที่ส่งม�ถึงท่�นมีเป็นจำ�นวนม�กตลอด

ม�	 และเพิ่มขึ้นทุกวัน	 ๆ	 ส่วนใหญ่เป็นก�รทำ�บุญปกติ

ธรรมด�	แต่บ�งร�ยก็มีปัญห�ท�งธรรมตั้งแต่พื้นฐ�นทั่ว	ๆ 	ไป	จนถึง

เรื่องจิตตภ�วน�	 ท่�นก็ให้คว�มเมตต�ตอบจดหม�ยสอนสั่งแนะนำ�

เรื่อยม�	ขอยกตัวอย่�งผู้ได้รับสื่อธรรมประเภทต่�ง	ๆ	ม�แสดงบ้�ง

ดังนี้

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์

	 หลวงปู่สุวัจน์	เป็นลูกศิษย์ท่�นอ�จ�รย์มั่นอีกองค์หนึ่ง	และ

ท่�นยังเป็นศิษย์หลวงปู่ฝั้นที่สกลนครอีกด้วย	 ท่�นเคยจำ�พรรษ�อยู่

สหรัฐอเมริก�หล�ยปÕต่อม�จึงได้กลับเมืองไทย

	 หลวงปู่สุวัจน์ท่�นเคยบอกกับลูกหล�นพระเณร	 ทั้งที่วัดป่� 

บ้�นต�ด	และวัดของท่�นเองเสมอ	ๆ 	ว่�	ที่ท่�นเค�รพนับถือหลวงต� 

มห�บัวก็เพร�ะได้อ่�นหนังสือของท่�น	เฉพ�ะอย่�งยิ่งในคร�วที่หลวงต�แสดงธรรม	ณ	วัดอโศก�ร�ม

	 เทศน์ครั้งนั้นมีตอนหนึ่งกล่�วถึงเรื่องร�คะตัณห�และวิธีแก้	 เมื่อหลวงปู่สุวัจน์อ่�นแล้วรู้สึก

เผ็ดร้อนถึงใจขึ้นทันที	ท่�นเล่�ว่�พออ่�นแล้วมันสะดุดใจปุêบ	จ�กนั้นจับเงื่อนได้ทันที	ทีนี้จิตก็หมุนติ้วใน

ธรรมมีแก่ใจที่จะเร่งคว�มพ�กคว�มเพียรตลอดเวล�	 ท่�นได้กำ�ลังครั้งใหญ่ก็ด้วยเหตุที่ได้อ่�นหนังสือใน

ตอนนั้นนั่นเอง...

หลวงปู่สุวัจน์		สุวโจ	

๑๙๗ ๑๖ การเทศนาสอนโลก
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หลวงปู่สุวัจน์กล่�วถึงคว�มเจริญของประเทศสหรัฐอเมริก�ว่�

¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Í  �µÒÁÃÍÂ¸ÃÃÁ� àÃ×èÍ§ �ÍÃÔÂÁÃÃ¤ ÍÃÔÂ¼Å� â´Â ËÅÇ§»ÙèÊØÇÑ¨¹ì ÊØÇâ¨ Ë¹éÒ ñ๐ó  

ã¹¤ÃÒÇà·È¹ìÍºÃÁ¾ÃÐ  àÁ×èÍÇÑ¹·Õè ñó ¡Ã¡ฎÒ¤Á ¾.È. òõóù  ³ ÇÑ´»èÒà¢Ò¹éÍÂ ¨.ºØÃÕÃÑÁÂì

๑		พนักง�นสตรี	ระดับบริห�ร	(ส�ยง�นวิศวกรรมศ�สตร์)	รัฐวิส�หกิจ	กรุงเทพÏ

	 “�แต่สำ�คัญว่�	จิตของเร�อย่�ไปหลงคว�มเจริญของบ้�นเมืองของเข�	ถ้� 

ไปเอ�อันนั้นม�นี้แล้วเสร็จ	 ธรรมะห�ยไปหมดเลย	 แต่จิตใจของคนมันไม่อัศจรรย์

เลย	แม้แต่เข�จะวิเศษยังไง	มันไม่อัศจรรย์เลย

 อัศจรรย์แต่พระพุทธเจ้�	 พระธรรม	 คือพระองค์ส�ม�รถที่จะพ้นทุกข์	 

คว�มสุขจนขน�ดเทวด�นี่พระองค์ยังเห็นโทษ	 ขน�ดที่นั่งฌ�นสงบ	 ที่เร�นั่งสงบมี

คว�มสุขพอใจในคว�มสุขอันนั้น	แต่พระองค์ก็ยังเห็นโทษ	ไม่ติด	ขน�ดทำ�ล�ยรูป	มี

แต่อ�ก�ศ	มีแต่วิญญ�ณ	แต่พระองค์ก็ยังเห็นทุกข์เห็นโทษจนพ้นได้

	 อันนี้มันอัศจรรย์	 ปัญญ�เร�นะมันไปไม่ได้นะ	 เร�ต้องอ�ศัยพระพุทธเจ้�		

เพร�ะฉะนั้น	ก�รปฏิบัติมันต้องยึดหลักพระองค์	แล้วก็เร่งทำ�คว�มเพียร	เพร�ะทำ�

แล้วจะต้องรู้

 นอกจากพระพุทธเจ้า และครูบาอาจารย์ที่เราใกล้ชิดที่เห็นปฏิบัติ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งปÑจจุบันผมก็ยึดหลวงปู่บ้านตาด เพราะนิสัยชอบท่านมาก การพิจารณา

การพลิกแพลงอะไรต่าง ๆ  นิสัยเราชอบหลวงปู่บ้านตาดกับหลวงปู่½Ñéนเหมือนกัน 

นะ... เรื่องพลิกแพลงสติปÑญญาที่ท่านแนะนำามาน่ะ ผมชอบ...”

นักภาวนาชาวกรุง๑

	 หลวงต�กล่�วถึงสตรีท่�นหนึ่งเธอใช้ชีวิตที่ไม่แตกต่�งอะไรจ�กคนทำ�ง�นท�งโลกทั่วไป	 

เนื่องจ�กมีครอบครัวมีบุตรธิด�ถึง	 ๓	 คน	 ยิ่งกว่�นั้นยังมีภ�ระหน้�ที่ก�รง�นที่จะต้องบริห�ร	 และ 

รับผิดชอบ	 แต่ด้วยจิตใจที่รัก	 และเห็นคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงของง�นด้�นจิตตภ�วน�	 เธอจึง

พย�ย�มเจียดเวล�เพื่อเดินจงกรม	 และนั่งสม�ธิภ�วน�อย่�งจริงจัง	 ฝÖกสติอบรมปัญญ�ไปพร้อม	 ๆ	

ควบคู่กับก�รง�นโดยมิยอมให้เสียง�นท�งโลกแต่อย่�งใด

	 ยิ่งกว่�นั้นยังทำ�ให้คว�มคิดคว�มอ่�นในหน้�ที่ก�รง�นดีขึ้นแจ่มชัดขึ้นอีกด้วย	 เพร�ะเต็มพร้อม

ด้วยสติสัมปชัญญะคว�มคิดคว�มอ่�น...	 จึงไม่วู่ว�มต�มอ�รมณ์หรือต�มคว�มฟุ้งซ่�นส่�ยแส่ของจิตใจ

เหมือนในขณะที่ยังควบคุมจิตได้ไม่ดีพอ

	 เธอปฏิบัติเช่นนี้	 อย่�งต่อเนื่องสม่ำ�เสมอม�หล�ยปÕด้วยคว�มพ�กเพียรกระทั่งเห็นผลแห่งก�ร 

ปฏิบัติพอเป็นแรงจูงใจให้เพียรยิ่ง	ๆ 	ขึ้น	ครั้งหนึ่งเธอมีโอก�สได้เข้�กร�บสนทน�ธรรมกับหลวงต�ที่สวน

แสงธรรมในคร�วท่�นลงไปกรุงเทพÏ	 และได้เล่�ผลอัศจรรย์ของจิตที่เกิดจ�กจิตตภ�วน�ถว�ยหลวงต�

เป็นที่รื่นเริงในธรรมทั้งอ�จ�รย์และศิษย์

๑๙๘



	 ก�ลผ่�นไป	 เมื่อหลวงต�ท่�นกลับวัดป่�บ้�นต�ด	 อุดรธ�นีแล้ว	 ตอนเช้�วันหนึ่งปล�ยปÕ	 พ.ศ.	

๒๕๓๘	หลังจังหันหลวงต�ท่�นแสดงธรรมได้ระยะหนึ่ง	เนื้อธรรมที่แสดงนั้นได้ไปสัมผัสกับเรื่องที่ท่�นได้

สนทน�กับสตรีท่�นนี้	ท่�นจึงได้เมตต�เล่�ให้ลูกศิษย์ฟังว่�	มีพยาน	แล้ว	ดังคำ�เทศน์ต่อไปนี้

	 “�พอพูดอย่�งนี้	ก็ไปสัมผัสเรื่อง	หญิงคนหนึ่ง แกภ�วน�อยู่ต�มประสีประส�ของแก	สุดท้�ย

เอ�จริงเอ�จัง...	เป็นเข้�จริง	ๆ	เวล�เป็นเข้�จริงๆ	แล้วเห็นโทษของกิเลสนี้	แหม�	แกว่�อย่�งนั้นนะ

 �·ำÒäÁÁÑ¹¶Ö§ÃéÒÂáÃ§àÍÒ¹Ñ¡Ë¹Ò¡ÔàÅÊ¹Õè ÃØ¹áÃ§ÁÒ¡ ·ÑèÇÊÒÁá´¹âÅ¡¸ÒµØ¡ÔàÅÊ¢ÂำÒ¤¹�

	 ฟังซิ	แกไม่ได้เรียนนะ	แกไม่ได้ศึกษ�เล่�เรียนท�งอรรถท�งธรรม	ออกจ�กภ�คปฏิบัติล้วน	ๆ

 �ÁÍ§ä»·ÕèäË¹´ÙÁÕáµè¡ÔàÅÊ¢ÂÕé¢ÂำÒËÑÇÊÑµÇìâÅ¡àµçÁºéÒ¹àµçÁàÁ×Í§ äÁèÇèÒÊÑµÇìà´ÃÑ¨©Ò¹ äÁèÇèÒÁ¹ØÉÂì

äÁèÇèÒªÒµÔªÑé¹ÇÃÃ³Ðã´ ÁÕáµè¡ÔàÅÊ¢ÂำÒàÍÒâ§ËÑÇäÁè¢Öé¹àÅÂ ÊÅ´ÊÑ§àÇª ºÒ§·Õ¡ç¡ÃÐ«ÔººÍ¡à¾×èÍ¹½Ù§ºéÒ§ 

ºÒ§¤¹¾Ç¡¤ÅÑ§¡ÔàÅÊÁÑ¹¡çäÁè¾Íã¨

 ÊØ´·éÒÂ¨Ð·ำÒÀÒÇ¹Ò¡çµéÍ§ËÅº æ «èÍ¹ æ ä»·ำÒÍÂÙèµÒÁ»èÒµÒÁÍÐäÃ à¾ÃÒÐ·ำÒ§Ò¹ÍÂÙèµÅÍ´

àÇÅÒ ÊµÔäÁèä´éà¼ÅÍµÅÍ´àÇÅÒ ÁÑ¹à»ç¹àÍ§¢Í§ÁÑ¹�

	 คำ�พูดอย่�งนี้ไม่เป็นจริงเอ�ม�พูดได้เหรอ	ต้องออกม�จ�กภ�คปฏิบัติรู้จริงเห็นจริง

 �ÊµÔ¹Õé´Õ ´Õ¨ÃÔ§ æ äÁèãªè¸ÃÃÁ´Ò äÁèËÇÑè¹äËÇ äÁèÇèÒ¨Ð·ำÒ¡ÒÃ·ำÒ§Ò¹ÍÐäÃ ÊµÔ¨èÍ áÅéÇ·ำÒ§Ò¹¡ç·ำÒ

ä»µÒÁàÃ×èÍ§ ·ำÒ§Ò¹·Ò§âÅ¡¡ç·ำÒ ÀÒÂã¹¡ç·ำÒ ËÁØ¹µÔéÇ�

	 นั่นเห็นไหม	ได้ยินแต่หลวงต�บัวว่�	หมุนติ้ว	ๆ	นี่	มีพย�นแล้วนะ

	 เพื่อนฝูงเข�สงส�ร	 พอทร�บว่�เร�ไป	 เพร�ะแกอย�กพบครูบ�อ�จ�รย์อย�กพบเร�แกก็อย�ก

พบ	พอดีแกก็ม�จริงๆ	คนม�กๆ	ก็ใส่เปรี้ยงเลย	นั่นละ	ขึ้นเวทีแชมเปÕ้ยนแล้วไม่ใช่เวทีธรรมด�	ซัดกัน

ใหญ่เลย	 แกก็ออกม�อย่�งกระจ่�งเลยนะเปรี้ยง	 ๆ	 ๆ	 นั่นละ	 คว�มรู้คว�มเห็นที่เป็นขึ้นจ�กจิตใจไม่

สะทกสะท้�นนะ	แกก็ใส่ม�เปรี้ยง	ๆ	ท�งนี้ก็ใส่กันเลย

 �¡ç·ำÒ¡ำÒ´ำÒ¡ำÒ¢ÒÇä»ÍÂèÒ§¹Ñé¹ÅÐ áµè¨ÔµÁÑ¹´Ù´´×èÁÍÂÒ¡·ำÒ

µÅÍ´ä» áµè·Õ¹Õé¡çäÁè·ÃÒºÇèÒ¼Ô´ËÃ×Í¶Ù¡»ÃÐ¡ÒÃã´�

	 บอกแกว่� �¶Ù¡áÅéÇ àÍéÒ àÍÒàÅÂ¹ÐÃÇÁµÑÇáÅéÇ ·Õ¹Õé¿Ò´ 

Å§ä» ¶ÅØ§ÁÑ¹µÃ§¹Ñé¹ æ ªÕéá¨§à»ç¹ÃÐÂÐ æ à¢éÒä»�

	 แกก็พอใจเอ�อย่�งม�ก	�·Õ¹Õéà»ç¹·ÕèµÒÂã¨áÅéÇ�

 àÃÒÇèÒ �µÒÂã¨¹èÐ¶Ù¡µéÍ§áÅéÇ ·Õè»¯ÔºÑµÔÁÒ¹Õè¶Ù¡µéÍ§áÅéÇ�

	 แกนั่งภ�วน�ได้ถึง	๑๓	ชั่วโมงก็มี	๙	ชั่วโมง	๑๐	ชั่วโมง	 

๑๓	 ชั่วโมง	 ก็มีพิจ�รณ�ทุกขเวทน�	 ทุกขเวทน�เป็นของจริง

ทุกส่วน	เป็นของจริงแล้วไม่มีกระทบกระเทือนกันเลย	จะนั่งตั้งกัปตั้งกัลปìก็ได้อย่�ว่�แต่เพียง	๑๒	-	๑๓	 

ชั่วโมงเลย	ลุกออกม�เฉย	ๆ	นี่แหละ	จะนั่งตั้งกัปตั้งกัลปìก็ได้

 �äÁèÁÕÍÐäÃ·Õè¨Ðà¢éÒÁÒ¡ÃÐ·º¡ÃÐà·×Í¹¨Ôµã¨ä´éàÅÂ àÁ×èÍµèÒ§ÍÑ¹µèÒ§¨ÃÔ§áÅéÇ äÁè¤ÅÐà¤ÅéÒ¡Ñ¹� 

	 นั่นฟังซิแกพูด	พูดอ�จห�ญเสียด้วยนะ	เร�ก็รื่นเริงเห็นผลของก�รปฏิบัติธรรม	นี่ละ	ธรรมของ

พระพุทธเจ้�พอปร�กฏขึ้นในใจ

 �àËç¹â·É¢Í§¡ÔàÅÊàËç¹¨ÃÔ§ æ àËç¹¨¹ÊÅ´ÊÑ§àÇª ÁÍ§ä»äË¹ æ ¾Ô¨ÒÃ³Òä»äË¹ áËÁ ÁÕ

áµè¡ÔàÅÊÍÂèÒ§à´ÕÂÇ¤ÃÍº§ำÒÊÑµÇìâÅ¡ãËé´Ôé¹ÅéÁ´Ôé¹µÒÂ¡Ñ¹ÍÂÙè äÁèÇèÒªÒµÔªÑé¹ÇÃÃ³Ðã´ áÅéÇâÅ¡¡çäÁèÃÙé´éÇÂ¹Ð  

��¡ÔàÅÊà»ç¹â·Éá¡èâÅ¡

¢¹Ò´äË¹ àÇÅÒà¢éÒ¶Ö§

µÑÇÁÑ¹¨ÃÔ§ æ áÅéÇ

¨¹ÊÅºäÊÅ��

๑๙๙ ๑๖ การเทศนาสอนโลก



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

¹èÒÊ§ÊÒÃÍÑ¹Ë¹Öè§�	แกว่�

 �âÅ¡¡çäÁèÃÙé´éÇÂ¹Ð ÁÑ¹¢ÂÕé¢ÂำÒ¨¹¨ÐµÒÂ¡çÂÑ§´Ôé¹à¾ÅÔ¹¡Ñ¹ÍÂÙè� คนม�กนะวันนั้น

วันที่แกม�ห�	เพร�ะไม่มีเวล�ที่จะพูดโดยเฉพ�ะ

 �äÁèµéÍ§à©¾ÒÐ ¿Ò´àÅÂ�	เร�ว่�อย่�งนี้แหละ	แกเห็นโทษของกิเลสจริง	ๆ 	เร�ไม่ต�ยให้กิเลสต�ย	 

มีสองอย่�ง	ขั้นนี้ขั้นเห็นโทษของกิเลสเห็นเต็มหัวใจ	เห็นคุณค่�ของธรรมก็เห็นเต็มหัวใจ	ทั้งสองอย่�งนี้

บรรจุเข้�สู่ใจแล้วเอ�ชีวิตเข้�แลกเลย	ไม่มีคว�มสะทกสะท้�นเรื่องกับคว�มต�ยหมุนติ้ว	ๆ

	 นี่ละคนหนึ่งจะไปได้	 ไม่น�นละแน่แล้ว	 เป็นผู้หญิงนะ	มีลูก	๓	คน	แกก็เคยส่งปัจจัยม�วัดนี้

ประจำ�เดือน	แกเล่�ให้ฟัง	คนฟังนี่	โห	อ้�ป�กไม่งับแหละ	ลืมต�หลับไม่ลงเพร�ะขึ้นต�มหลักธรรมช�ติ

นี่	หมุนติ้ว	ๆ	แกพูดเปรี้ยง	ๆ	เอ้�	เปÔด	ๆ	ให้หมด	เร�ว่�อย่�งนั้นนะ	เร�ก็หิวอย�กฟังนี่นะ	มันมีแต่ 

พูดคนเดียว	 เป็นบ้�อยู่พูดตลอดเวล�	 เพร�ะไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยเหมือนบ้�พูดคนเดียว	 เดีëยวเข�จะ 

ห�ว่�เร�เป็นบ้�	พอดีได้ผู้หญิงคนนี้ม�เป็นพย�น

 �àÍéÒ¾Ù´ æ àÅÂ àÍÒãËéàµçÁ·Õè¹Ð�

	 เร�อย�กฟังเหลือเกินธรรมะประเภทนี้	 พูดอย่�งนี้แหละว่�	 �äÁèà¤Âä´é¿Ñ§ à¾Ôè§¨ÐÁÒä´é¿Ñ§¹Õè

áËÅÐ àÍéÒ à»Ô´àÅÂ�	พอแกเปÔดแล้วตรงไหนเป็นจุดที่ควรจะแนะ	ก็แนะแก	ๆ	ไม่ใช่แนะธรรมด�นะ	ตี

เปรี้ยง	ๆ	ลงไปเลย

 �àÍÒ¨Ø´¹Õé æ àÍéÒ æ�

	 นี่ละจวนจะไป	 ไม่อยู่แล้ว	 เป็นธรรมช�ติแล้ว	 เป็นอัตโนมัติแล้วหมุนเรื่อยจิตเข้�ถึงขั้นนี้แล้ว

หมุนเรื่อย	เห็นโทษของกิเลสเห็นจนจะสลบไสล	กิเลสเป็นโทษแก่โลกขน�ดไหน	เวล�เข้�ถึงตัวมันจริง	ๆ 	 

แล้วจนสลบไสล	โทษของมันทำ�ให้เจ็บให้แสบให้เข็ดให้หล�บให้กลัว	จนไม่รู้จักเป็นจักต�ย	หลบกิเลสหนี

กิเลส	ต�ยก็ต�ย	ให้ได้พ้นจ�กกิเลสก็แล้วกัน	ให้พ้น	ๆ	มันก็บืนละซิ

	 พระพุทธเจ้�สอนเล่นเมื่อไร	 พวกเร�ไม่เห็นนั่นซี	 จึงได้ว่�กิเลสแหลมคมม�กน�	 แกพูด	 แกก็

เปÔดเต็มที่เหมือนกันแกพูดด้วยคว�มตื่นเต้น	 และแกก็ไม่มีผู้ใดที่จะตอบรับแกอย่�งนั้น	 เร�ก็ตอบรับเต็ม

ภูมิเลย	เพร�ะหิวกระห�ยอย�กฟังม�น�น

	 ธรรมะประเภทนี้มีแต่ประเภทคว�มจำ�	จำ�ได้ก็ม�บ้�น้ำ�ล�ยกันเหมือนนกขุนทอง	แก้วเจ้�ข�	ๆ	

เรียนจบพระไตรปÔฎก	กิเลสตัวเดียวหนังไม่ถลอกเลย	เห็นแต่อย่�งนั้นเต็มบ้�นเต็มเมือง

	 นี่แกเอ�จริงเอ�จังแน่แล้ว...	 คนนี้ไม่น�นด้วยนะ	 เมื่อมีผู้แนะจุดสำ�คัญนี้แล้วมันจะพุ่ง	 ไม่ลูบ

ไม่คลำ�เมื่อมีผู้แนะคว�มที่ดำ�เนินม�แล้วก็ว่�ถูกต้องแล้วก็ห�ยห่วง	 จุดไหนที่กำ�ลังดำ�เนินก็ชี้บอกท�งนี้ก็ 

พุ่ง	ๆ	เลย

 เป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันนะคนไม่เคยกับศ�สน�เวล�ม�ปฏิบัติมันเป็นขึ้น	 นี่ละคว�มรู้จ�ก 

ภ�คปฏิบัติกระจ�ยอย่�งนี้เอง	 คว�มรู้ในหนังสือที่ท่�นจดจ�รึกม�ในตำ�รับตำ�ร�ในพระไตรปÔฎกพอ 

ประม�ณเท่�นั้นนะ	 ไม่ได้ซอกแซกซิกแซ็กกระจ�ยไปทุกแห่งทุกหนเหมือนภ�คปฏิบัติ�	 เรียกว่�ทั่ว

ท้องฟ้�มห�สมุทรเลย�”

	 นับแต่เหตุก�รณ์ครั้งนั้นเป็นต้นม�	สตรีท่�นนี้ยังไม่มีโอก�สเข้�กร�บหลวงต�อีกเลย	จนกระทั่ง

ต้นเดือนเมษ�ยน	ปÕ	พ.ศ.	๒๕๔๒	ณ	สวนแสงธรรม	ถนนพุทธมณฑล	ส�ย	๓	กรุงเทพมห�นคร	จึงได้

เข้�กร�บหลวงต�และสนทน�ธรรมอีกครั้งหนึ่งใช้เวล�สนทน�เล็กน้อย	ดังนี้

๒๐๐



หลวงตา		 เวล�นี้พิจ�รณ�อะไรอยู่	?

สตรีนัก ภาวนา ก�รปฏิบัติของลูกอ�จจะไม่ได้ถูกร่องรอยที่หลวงต�สอนให้พิจ�รณ�

นะเจ้�คะ	 เพร�ะว่�ก�รปฏิบัติของลูกตลอดเวล�ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้�นอนมีสติ 

สัมปชัญญะต�มรักษ�จิต	ใช้วิธีนี้อย่�งเดียวเจ้�ค่ะ	ต�มรักษ�จิตนี้	ลูกไม่ต้องกลับ

ม�พิจ�รณ�เลย	ทุกขณะนี้พอลูกไล่ไปเรื่อย	ๆ 	เอ�ให้อยู่กับปัจจุบันธรรมชัด	ๆ 	เลย	 

อยู่กับจิตว่�ง	อยู่กับปัจจุบัน	ธรรมก็จะเห็นคว�มเกิดดับของสัญญ�	คว�มเกิดดับ

ของสิ่งที่รู้ทั้งหมด	รู้แล้วดับ	ถ้�รู้แล้วไม่หลง	รู้แล้วดับหมด	

									 พอทำ�อย่�งนี้ไปเรื่อย	ๆ 	มันก็ชัดขึ้นม�ว่�	มันไม่ใช่ตัวตน	มันเป็นสิ่งซึ่ง 

ไม่ใช่ตัวตนใด	 ๆ	 ทั้งสิ้น	 มันเป็นธรรมช�ติที่เกิดดับ	 เกิดดับเท่�นั้นเอง	 เท่�นั้น	

หลังจ�กช่วงนั้นแล้วก็เลิกถูกต้ม	เลิกถูกจิตต้มอีกต่อไป

หลวงตา 	 มันต้มยังไง	?

สตรีนัก ภาวนา	 ถ้�เมื่อก่อนนี้ก�รที่จะระมัดระวังเฝ้�รักษ�จิตนี้	 ต้องสติต�มดูต�มรู้	

กิเลสถึงจะไม่เกิดนะเจ้�คะ	แต่ถ้�มีสติสัมปชัญญะแล้วรู้เท่�ทันสัญญ�	สติตั้งมั่น

ไม่หลงอ�รมณ์	 ทุกอย่�งดับหมด	 ดับหมด	 เพร�ะอย่�งนั้นถ้�ครั้งไหนเกิดเพลิน

เผลอไป	 แล้วหลงอ�รมณ์	 ไปคว้�อ�รมณ์ก็ปล่อยได้เลย	 เพร�ะว่�รู้ว่�มันโง่ไป

แล้ว

									 เพร�ะฉะนั้นลูกกร�บร�ยง�นหลวงต�ว่�	 ก�รรักษ�จิตของลูกนี้มิได้ 

พิจ�รณ�เลยเจ้�ค่ะ		แต่ก�รรู้ที่เห็นขึ้นเป็นขึ้นในขณะที่อยู่กับปัจจุบันธรรมตลอด 

เวล�	แล้วทุก	ๆ	วันนี้สิ่งที่ปฏิบัติอยู่ของลูกนี้	แม้แต่ฟังหลวงต�	แม้จะอยู่ในหมู่

ผู้คน	 ลูกเหมือนกับมีต�อีกต�หนึ่งเห็นจิตตลอดเวล�	 เฝ้�ดูจิตตลอดเวล�ตั้งแต่

ลืมต�จนเข้�นอน	

									 ฉะนั้น	ก�รภ�วน�ของลูกนี้	คว�มเผลอเพลินในก�รทำ�ง�นมีบ้�งที่จิต 

ส่งออก	แต่นอกนั้นแล้วจิตจะอยู่รักษ�ข้�งในหมด	จะไม่ออกไปเพ่นพ่�น	เพร�ะรู้ดี	 

รู้เช่นเห็นช�ติหมดว่�มันออกไปมันเอ�ม�แต่อะไร	 แล้วเข็ดหล�บเบื่อหน่�ย 

เจ้�ค่ะ	เพร�ะฉะนั้นวันทั้งวันจะมีสติต�มรักษ�จิตโดยไม่ต้องมีใครม�บอกเลย

หลวงตา 		 เข้�ใจ	เอ�อยู่จุดนั้นละนะ	เร�จะไม่เร่งไม่บอกอะไรละ	ให้เอ�ปัจจุบันนี้ 

เป็นหลักนะ	 เร่งก็เร่งอยู่ในปัจจุบัน	 ไม่เร่งก็อยู่ในปัจจุบันไม่นอกปัจจุบันแล้วไม่

ผิด	เข้�ใจไหม	ให้อยู่ในปัจจุบัน	จิตในลักษณะในธรรมช�ตินี้เป็นยังงั้น

	 		 คุณก็มีครอบครัวเหย้�เรือน	มีง�นมีก�รอยู่	จึงไม่ค่อยเร่งให้	ปล่อยให้

เจ้�ของเร่งเจ้�ของเอง	เข้�ใจ	?	ถ้�เป็นนักบวชนักปฏิบัติแล้วไล่ตีหลงทิศไปเลย	

มันเป็นขั้นเป็นตอน

สตรีนักภาวนา	 แต่จิตที่ดูเหมือนไม่เร่ง		แต่มันก็ไม่ยอมปล่อยนะ

หลวงตา   เร�เข้�ใจ	 พูดอย่�งนี้เข้�ใจทันทีทันทีเลย	 ยังบอกให้ไปต�มหลัก 

๒๐๑ ๑๖ การเทศนาสอนโลก
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ธรรมช�ติปัจจุบัน	ๆ	อย่�งนั้นละ	มันไม่มีอะไรละ	มันอยู่กับปัจจุบันนั้นหมดเลย	 

พอเรียนจบปัจจุบันแล้วละ	 ไม่ต้องถ�มแล้ว	 ปัญห�อะไรไม่มีละ	 ทีนี้เอ�ละ	 ดู

ปัจจุบันของเจ้�ของเป็นยังไง	เท่�นั้นละ

สตรีนัก ภาวนา ถ้�มีคนถ�มว่�ลูกจะถ�มอะไรหลวงต�	 ลูกก็ไม่รู้จะถ�มอะไร	 เพร�ะ

ว่�ลูกเฝ้�แต่ปัจจุบันตลอดเวล�	ถ้�อยู่กับปัจจุบันเมื่อไหร่	เกิดดับก็ม�ตลอดส�ย

เจ้�ค่ะ

หลวงตา   ก็ยังงั้นแล้ว	 นี่ก็ไม่ถ�มอะไร	 เพร�ะงั้นจึงว่�ปัจจุบันนี้พิจ�รณ�ยังไง 

เท่�นั้นเอง	 แน่ะ	 ก็เข้�ปัจจุบันแล้วใช่ไหมล่ะ	 ถ�มตรงนั้นแหละ	 ตรงปัจจุบัน

สำ�คัญม�ก	นี้มันลงปัจจุบันแล้ว

สตรีนัก ภาวนา เมื่อก่อนลูกตื่นตี	๓	นะเจ้�คะ	รู้สึกว่�เวล�มันน้อยไป	 เดีëยวนี้ลูกขยับ

ม�เป็นตี	๒	ครึ่งทุกวันเจ้�ค่ะ	ลูกเดินจงกรมทุกวัน	ลูกจะอยู่กับปัจจุบันเจ้�ค่ะ	อยู่

กับปัจจุบัน	 เพร�ะฉะนั้น	 มันไม่มีคว�มกลัวต�ยไม่มีคว�มกลัวอะไรเลย	 เพร�ะรู้

ว่�ทุก	ๆ	ขณะจิตถ้�ต�ยลงในขณะใดนี่	มันอยู่พึ้บเลยเจ้�ค่ะ	มันไม่มีสิทธิ์เลยที่จะ

หลุดไปไหนเจ้�ค่ะ

(ก�รสนทน�ธรรมจบลงเพียงเท่�นี้)

๒๐๒



นักภาวนาชาวจันทบุรี

	 นักภ�วน�กลุ่มนี้รับสื่อธรรมะ	 โดยเขียนจดหม�ยกร�บเรียนถ�มปัญห�ข้อข้องใจเรื่องภ�วน�จ�ก 

หลวงต�เสมอ	ๆ 	และท่�นเองก็เมตต�ให้ก�รอบรมท�งจดหม�ยอย่�งต่อเนื่องตลอดม�	เฉพ�ะที่รวบรวม 

ได้ตั้งแต่วันที่	๙	มีน�คม	พ.ศ.	๒๔๙๙	จนกระทั่ง	๑๔	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	๒๕๐๙	มีจำ�นวนถึง	๕๗	ฉบับ		 

ส่วนม�กท่�นตอบที่วัดป่�บ้�นต�ด	 มีนอกเหนือนั้นบ้�งเป็นบ�งครั้งที่ท่�นลงไปธุระที่กรุงเทพÏ	 หัว

จดหม�ยจึงเป็นที่วัดบวรนิเวศวิห�ร	และวัดเทพศิรินทร�ว�ส

หลวงตาตอบ� (ฉบับที่ ๓๙)

	 	 	 	 	 	 	 วัดป่�บ้�นต�ด	อุดรÏ

	 	 	 	 	 	 	 ๖	กันย�ยน	๒๕๐๕

	 ก�รภ�วน�จะดีหรือไม่ดี	 ละเอียดหรือไม่ละเอียด	 จงถือเป็นกิจจำ�เป็นประจำ�

อิริย�บถและประจำ�วัน	เร�เป็นศิษย์พระตถ�คต	บุกหน้�เรื่อยไป	ไม่ต้องถอยหลัง

	 คว�มต�ยไม่เคยไว้หน้�คน	 และถอยหลังให้ผู้ใดได้เย�ะเย้ยเข�	 จงตั้งหน้�รับ

คว�มต�ยด้วยคว�มเพียรของเร�	จะมีชัยชนะไปเป็นลำ�ดับ	ท�งอื่นไม่มีท่�จะสู้คว�มต�ย

ได้	ใครก็ใครเถอะ	ถ้�เว้นคว�มดีแล้ว	ต้องหมอบร�บต่อเข�แน่

	 โลก	 เร�ทุกคนได้เคยผ่�นม�แล้ว	 คว�มสุขทุกข์ในท�งโลกใครโกหกกันไม่ได้

เพร�ะใครก็มีเครื่องรับ	(อ�ยตนะ)	เหมือนกัน	และสุขทุกข์จะต้องผ่�นอ�ยตนะด้วยกันรู้

ด้วยกัน	เห็นสุขทุกข์ด้วยกัน	ที่สุดของสุขทุกข์ก็แค่ต�ยเท่�นั้น	ไม่มีใครส�ม�รถเลยไปได้

	 ถ้�ผู้มีบุญอันได้สร้�งไว้แล้ว	ผู้นั้นแลจะมีโอก�ส	ได้เห็นสุขแลทุกข์เยี่ยมกว่�โลก

เข�เป็นชั้น	ๆ	ขึ้นไป	จนส�ม�รถข้�มแดนแห่งทุกข์ถึงบรมสุขคือพระนิพพ�นได้แน่

	 ฉะนั้น	ทาน ศีล ภาวนา จึงเป็นท�งข้�มแดนแห่งทุกข์ได้โดยสวัสดี	ขอได้พ�

กันอุตส�หะพย�ย�มต�มรอยพระพุทธเจ้�เสด็จไป	 จะเห็นแดนแห่งคว�มอัศจรรย์ในวัน

หนึ่งแน่	เอวำ.

	 	 	 	 	 	 	 บัว

¨´ËÁÒÂ·Ø¡©ºÑº¾ÔÁ¾ìäÇéã¹Ë¹Ñ§Ê×Í �¸ÃÃÁ¤Ùèá¢è§¢Ñ¹� ËÃ×ÍË¹Ñ§Ê×Í �¸ÃÃÁÐã¹ÅÔ¢Ôµ�

๒๐๓ ๑๖ การเทศนาสอนโลก



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

¦ราวาสหญิงผู้มีโรคร้าย

	 ฆร�ว�สหญิงผู้นี้มีอ�ยุ	๓๘	ปÕ	มีบุตรหญิง	๒	คน	คนโตอ�ยุ	๑๓	ปÕ	คนเล็กอ�ยุ	๙	ปÕ		ได้เคย

ม�กร�บนมัสก�รหลวงต�ที่วัดป่�บ้�นต�ดหล�ยครั้ง	 และเธอได้เขียนจดหม�ยม�กร�บเรียนปรึกษ�ห�

หลักใจ	เพื่อให้เกิดกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติธรรมท่�มกล�งก�รถูกรุมเร้�อย่�งหนักด้วยโรคภัย	ดังนี้

จดหมาย
	 ลูกได้เคยม�กร�บนมัสก�รฟังธรรมจ�กท่�นอ�จ�รย์	 และเมื่อวันที่	 ๑๘		 
ธันว�คม	๒๕๒๖	อันเป็นวันเปÔดตึก	“รวมเมตต�มห�คุณ”	โรงพย�บ�ลอุดรÏ	ก็ได้ม�ร่วม
ในพิธี	 ลูกดีใจม�กที่ได้มีโอก�สโดยส�รขบวนก�รสร้�งกุศลกับหลวงต�ที่ลูกกร�บเค�รพ
นบไว้เป็นครูอ�จ�รย์ด้วยดวงใจแท้จริง	 ม�บัดนี้ลูกได้รับทุกขเวทน�จ�กโรคชนิดหนึ่ง... 
ซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้�งจะร้�ย	คือ	ภ�ษ�แพทย์เรียกว่�	โรคเลือด	(เม็ดเลือดข�วมีจำ�นวน
น้อยลง)�	ต่อม�ในวันที่�นี้เองก็มีอ�ก�รผิดปกติ	 คือ	 มีเลือดออกท�งช่องจมูกโดยผิด
ปกติ	 คือ	 ออกวันหนึ่งหล�ยหนและหยุดย�ก	 จึงต้องไปพบแพทย์ท�งเลือด	 เจ�ะตรวจ	 
นับเม็ดเลือดดูปร�กฏว่�	เม็ดเลือดข�วลดลงผิดปกติ�	ขณะนี้มีอ�ก�รเหนื่อย	หอบเพลีย	 
ร�วกับคนแก่อ�ยุ	๘๐	ปÕ	จะเดิน	จะยืน	จะทำ�อะไร	แม้แต่จะพูดก็เหนื่อย
	 ลูกคิดถึงท่�น	และธรรมเป็นที่สุด	 ได้อ�ศัยหนังสือ	“แว่นดวงใจ”	กับ	“ธรรม
ชุดเตรียมพร้อม”	 เป็นหลักยึดในใจขณะนี้	 เพร�ะได้ทร�บอยู่ตลอดม�ว่�	 คนเร�ไม่พ้น
ต�ย	แต่ก็ไม่มีใครอย�กต�ย	ลูกเอ�รูปหลวงต�...	ไว้บูช�	พร้อมกับทำ�สม�ธิภ�วน�อบรม
จิตให้สงบอยู่ขณะนี้...
 ลูกอย�กกร�บเรียนหลวงต�ให้ทร�บทุกอย่�งว่�ในหัวใจนี้คิดอะไร	 ปร�รถน�
อะไร	ล�ภ	ยศ	เงินทอง	สรรเสริญ	ไม่อ�จช่วยใจให้สงบได้	ดังที่ท่�นพร่ำ�สอนจริงแท้แน่
เหลือเกิน	ถ้�ขณะนี้ลูกไม่ได้พบพระ	ไม่ได้คติธรรมจ�กท่�น�
 แน่นอน	ก�รป่วยเจ็บครั้งนี้	ย่อมนำ�ม�ซึ่งคว�มวุ่นว�ยโศกเศร้�	และทุกข์ทรม�น 
อ�ก�รที่ลูกเป็นนี้	 วงก�รแพทย์ไม่อ�จให้ย�ใดบำ�บัดได้	 ลูกได้ธรรมโอสถเท่�นั้นม�ช่วย
บำ�บัด
	 ขณะที่เขียนจดหม�ยนี้	 อ�ก�รที่ทร�บว่�แย่ลงก็คือ	 เหนื่อย	ห�ยใจขัด	อึดอัด
ในร่�งก�ย	เพลีย	ต่อเมื่อได้ทำ�สม�ธิภ�วน�	พุทโธ	ทั้งเวล�นอนพักแล้ว	จะพอมีกำ�ลัง
บ้�ง	 คิดถึงธรรมจ�กป�กท่�นอ�จ�รย์เทศน์ให้ฟังเหลือเกิน	 ใคร่ได้ยินได้ฟังอีก	 ก�รเดิน
ท�งไกล	ๆ	เป็นอุปสรรคต่อสังข�รขณะนี้ม�ก	ถ้�ม�ได้	จะพย�ย�มม�ห�ธรรมเพื่อบำ�รุง
ใจให้เข้มแข็งสู้กับมรณภัยให้ได้�
	 ย�มป่วยนี้ลูกเห็นคุณค่�ของโรงพย�บ�ลยิ่ง	คนจนป่วยมันแย่กว่�คนมีป่วยแน่
นอน	คนมีก็มีสถ�นบำ�บัดทันสมัย	หมอดี	ย�ดี	แต่โรคสมัยใหม่ก็เร็วจนต�มไม่ทัน	ดังที่
ลูกกำ�ลังประสบอยู่	แม้มีสมบัติล้นฟ้�ก็มิอ�จจะนำ�พ�ย�	หรือหมอใดม�รักษ�ไข้หนัก	ๆ	 
ให้ห�ย	หรือให้คนรอดต�ยได้
 ขอกร�บเท้�ท่�นอ�จ�รย์ที่ลูกเค�รพสูงยิ่งม�ด้วยดวงใจระลึกในธรรม	และระลึก 
ใน	สังฆัง	สรณัง	คัจฉ�มิ	ตลอดม�และตลอดไปตร�บเท่�ชีวิต

(ต่อ)

๒๐๔



จดหม�ยจ�กฆร�ว�สหญิงผู้มีโรคร้�ย	(ต่อ)

	 ลูกพย�ย�มตัดห่วง	 คือ	 บุตร	 และพ่อบ้�น	 ห�กแต่เจ้�คว�มสงส�รมันคอย
ตีอยู่เสมอ	 ก�รป่วยครั้งนี้	 ถ้�ไม่อ�จจะหยุดก�รลดลงของเม็ดเลือดข�วได้	 ก็หมดท�ง 
รักษ�...	ขอเมตต�จ�กท่�นช่วยแนะนำ�ให้ลูกได้ลดสงส�รกับคว�มห่วงลงให้หมดด้วยเถิด
�พระคุณเจ้�ขอพึ่งธรรมของพระบรมศ�สด�เพียงท�งเดียว...	จะอบรมจิตให้สงบได้
	 ขอกร�บเท้�นมัสก�รท่�นอ�จ�รย์ด้วยคว�มเค�รพสุดดวงจิตดวงใจ

».Å. ¢Í·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìâ»Ã´ÃÑ¡ÉÒÊØ¢ÀÒ¾·èÒ¹´éÇÂà¨éÒ¤èÐ

คำาตอบของหลวงตา

 จ.ม.	ทร�บแล้วด้วยคว�มสงส�รม�ก	กรุณ�ยึดธรรมเป็นเส้นชีวิตทั้งเป็นทั้งต�ย	 

อย่�ยึดสังข�รเป็นเส้นชีวิต	หวังพึ่งเข�ถ่�ยเดียวโดยไม่มีคติธรรมเข้�แทรก	ผู้ยังปกติกับ 

ผู้ที่เจ็บป่วยก็คือผู้จะเจ็บป่วยและต�ยด้วยกันทั้งโลก	 เป็นเพียงก่อนและหลังกันบ้�ง

เท่�นั้น

	 จงนำ�ปัญญ�ออกก�งเป็นต�ข่�ยรอบสังข�รไว้เสียแต่บัดนี้	 แม้ถึงคร�ว	 จิตที่มี 

ปัญญ�ย่อมไม่มัวกอดสังข�รที่กำ�ลังจะพังอยู่แล้วเป็นแน่	 จะรักษ�ตัวได้ด้วยคว�มแคล้ว 

คล�ดปลอดภัย	ธรรมะในหนังสือทุกเล่มบอกคว�มจริงล้วน	ๆ	ไว้แล้ว	กรุณ�อ่�นตรอง	 

และย้อนดูจิตดวงไม่เคยต�ยนี้ว่�	ยังกลัวต�ยกับสังข�รอันเป็นสิ่งแตก	 -	ต�ยอยู่อย่�ง

ไมม่องดูธรรมบ้�งหรืออย่�งไร

	 ใจไม่เคยต�ย	ธรรมไม่เคยต�ย	เป็นคู่เคียงกัน		แต่สังข�รแล้ว	แตก	-	ต�ยทั้งสิ้น	 

กรุณ�พิจ�รณ�แยกจิตดวงไม่ต�ยออก	อย่�ให้กอดกองเพลิง	คือ	สังข�รร่�งก�ยที่กำ�ลัง

ก้�วหน้�ห�คว�มต�ยอยู่ทุกน�ทีเดือนปÕ	 กรุณ�ทำ�ใจให้สงบด้วยธรรมบทใดบ�ทใดก็ได้	 

ใจเร�มิได้ป่วยไข้กับสังข�รร่�งก�ย	 แต่อย่�คว้�เอ�สังข�รม�เป็นใจ	 ใจเป็นสังข�ร	 จะ

แผดเผ�ใจให้วุ่นว�ยไปต�ม

	 จับให้มั่นในคำ�ว่�	 ใจไม่เคยต�ย	 ใจไม่มีป่�ช้�เหมือนร่�งก�ย	 ใจเป็นอมตะโดย

หลักธรรมช�ติแม้ยังมีกิเลสอยู่	เป็นแต่ท่องเที่ยวในภพต่�ง	ๆ	เท่�นั้น	ใจเป็นสมบัติของ

เร�แท้	 จงรักษ�ใจให้สงบเย็นอยู่โดยลำ�พังในท่�มกล�งขันธ์ที่กำ�ลังถูกไฟไหม้อยู่ขณะนี้	

เอ�ละ	เหนื่อยขันธ์แล้ว	ขอให้คุณได้ชัยชนะม�รในขันธ์

 จ�กคว�มเมตต�ที่ท่�นแสดงธรรมให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องก�รก�รเยียวย�ท�งด้�นจิตใจ	 และเป็น 

ธรรมโอสถ	 ให้รู้จักพิจ�รณ�ทุกขเวทน�ที่เกิดจ�กโรคภัยไข้เจ็บ	 ทำ�ให้ส�ม�รถรวมเล่มอยู่ในหนังสือ	 

“ธรรมชุดเตรียมพร้อม” ซึ่งเนื้อห�เหม�ะกับผู้ปฏิบัติธรรมจริงจัง	ผู้ปฏิบัติสูงขึ้น	ๆ	ผู้ต้องก�รต่อสู้กับ

ทุกขเวทน�จ�กโรคภัยไข้เจ็บ	หรือผู้ต้องก�รฝÖกจิตเพื่อเตรียมสู้และเตรียมรับมรณภัย

๒๐๕ ๑๖ การเทศนาสอนโลก
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๑๗
ประสบ¡ารณ์จา¡พระ¸Øด§ค์

หลวงตาเล่าเรื่องจากประสบการณ์

	 หลังเสร็จสิ้นภัตต�ห�รเช้�	 หลวงต�จะแสดงธรรมหล�ยแบบหล�ยฉบับต�มเหตุผล	 หรือเรื่องที่ 

เข้�ม�สัมผัส	ผู้ฟังธรรมประจำ�วันส่วนใหญ่จะเป็นนักปฏิบัติธรรม	หรือม�จ�กในเมือง	ก�รเทศน�ของท่�น 

จึงเป็นแบบกันเองระหว่�งอ�จ�รย์กับลูกศิษย์ลูกห�	จึงมีทั้งเรื่องจิตตภ�วน�ล้วน	ๆ 	เรื่องจ�กประสบก�รณ์ 

ก�รปฏิบัติธรรมของท่�นเองในช่วงชีวิตต่�ง	ๆ	กัน	หรือเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เป็นคติเตือนใจ

	 ชีวิตก�รออกธุดงคกรรมฐ�นของครูบ�อ�จ�รย์แต่ละองค์แต่ละท่�นนั้นทำ�ให้ท่�นได้มีโอก�ส

สัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องต่�ง	ๆ 	ม�กม�ย	ทั้งเรื่องคว�มอัศจรรย์ 

ของจิต	ทั้งเรื่องที่พบเห็นขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่�เข�ลำ�เน�

ไพร	 เรื่องสิงส�ร�สัตว์ชนิดต่�ง	 ๆ	 เรื่องคนป่�คนเมือง

หล�กหล�ยท้องถิ่น	ÏลÏ

	 ประสบก�รณ์หล�ยต่อหล�ยเร่ืองจึงเป็นสิ่งที่

บรรด�เร�	ๆ 	ท่�น	ๆ 	อ�จไม่รู้ไม่เห็นม�ก่อนเลย	เพร�ะไม่มี 

โอก�สท่ีจะใช้ชี วิตผจญภัยหรือโยกย้�ยไปม�ในถ่ิน 

ต่�ง	 ๆ	 เหมือนกับท่�น	 และบ่อยครั้งเมื่อครูบ�อ�จ�รย์

เหล่�นี้ท่�นมีโอก�สได้พบปะกัน	เรื่องร�วต่�ง	ๆ 	เหล่�นั้น 

จึงถูกถ่�ยทอดแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน	 หลวงต�ท่�นก็

เคยนำ�ประสบก�รณ์หล�ยเรื่องที่ได้รู้ได้เห็นหรือได้ฟังม�

เล่�ถ่�ยทอดแก่ลูกหล�นซ่ึงล้วนเป็นข้อคิดคติเตือนใจเป็น

อย่�งดีดังได้คัดม�แสดงบ้�ง	ดังนี้

ท่านอาจารย์มั่น รู้วาระจิตหลวงปู่½Ñéน

	 ท่�นอ�จ�รย์ฝั้น	 อ�จ�โร	 แห่งวัดป่�อุดมสมพร	

จังหวัดสกลนคร	ศิษย์ท่�นอ�จ�รย์มั่นองค์สำ�คัญองค์หนึ่ง	 

เคยเล่�ให้หลวงต�ฟังเมื่อหล�ยสิบปÕก่อน	 ท่�นจึงนำ�ม�

ถ่�ยทอดให้ลูกศิษย์ลูกห�ได้ฟัง	ดังนี้

	 “�ท่�นอ�จ�รย์ฝั้นออกจ�กโคร�ชนี้ไปห�หลวง

ปู่มั่นที่เชียงใหม่	 ท่�นอ�จ�รย์มั่นอุตส่�ห์ออกม�ต้อนรับ

เลยนะ	 เห็นไหมเก่งไหม	 ที่วัดเจดีย์หลวง	 ท่�นรู้ภ�ยใน

ข้�งในนี้	ท่�นอุตส่�ห์ออกม�เมื่อท่�นอ�จ�รย์ฝั้นไปถึงนั่น

หลวงปู่ฝั้น		อ�จ�โร

�...ÈÒÊ¹ÒÍÑÈ¨ÃÃÂì

·ÕèäË¹ ? Ë×Í ?...

ÁÃÃ¤¼Å¹Ô¾¾Ò¹ÍÂÙè·ÕèäË¹ ?

Ë×Í ?...àËç¹ËÃ×ÍÂÑ§ ?

...¼Á´Ù·èÒ¹·Ñé§¤×¹¹Ð

àÁ×èÍ¤×¹¹Õé...�

๒๐๖



	 วันหนึ่งหรือ...	ตอนเช้�วันที่สองตอนส�ย	ๆ	ท่�นอ�จ�รย์ฝั้นเห็นท่�นอ�จ�รย์มั่นม�ห�หน้�กุฏิ

นั้นเลย	พอมองเห็นก็คิดอยู่ในใจ

 ‘âÍêÂ ·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìÁÑè¹¹Õè�	จึงรีบโดดลงจ�กกุฏิเลย	ท่�นเดินกึêกกัêก	กึêกกัêกม�

 �âÍé ¤ÃÙÍÒ¨ÒÃÂìÁÒÂÑ§ä§ ? ÂÑ§ä§ ?�

 �¡çÁÒÃÑº·èÒ¹¹Ñè¹ËÅÐ�

	 นั่น	เห็นไหม	บอกว่� �ÁÒÃÑº·èÒ¹� แล้วก็พ�ไปเลยเชียว	นั่น	ท่�นทร�บไว้แล้วเก่งไหม	บอกว่�  

�¡çÁÒÃÑº·èÒ¹¹Ñé¹áËÅÐ�

	 พอไปอยู่กับท่�นอ�จ�รย์มั่นแล้วท่�นก็พูดถึงเรื่องสถ�นที่นั่นดีอย่�งนั้น	 ที่นี่ดีอย่�งนี้	 ท�งท่�น

อ�จ�รย์ฝั้นก็เลยคิดอย�กไปอยู่ที่นั่นที่นี่	 แต่ในตอนนั้นท่�นอ�จ�รย์มั่นไม่เห็นอะไรสมควรยิ่งกว่�อยู่กับ

ท่�นในขณะนั้น	สมกับเหตุผลที่ท่�นม�รับเอง

	 ตอนกล�งคืน	ท่�นอ�จ�รย์ฝั้นก็คิดถึงเรื่องที่จะไปที่นั่นที่นี่	พอโผล่ออกม�ท่�นอ�จ�รย์มั่นว่�

 �äË¹¨Ðä»äË¹ ?�

	 ว่�อย่�งนั้นเลยนะ	 นั่นเห็นไหมล่ะ	 �¨Ðä»·ÕèäË¹ÍÕ¡ ?�	 เปÔดประตูออกม�ตอนเช้�	 ท่�นอ�จ�ร

ย์ฝั้นจะคอยรับบริข�รท่�นพอเปÔดประตูออกม�	�ËÒ ? ¨Ðä»·ÕèäË¹ ?� ว่�อย่�งนั้นเลยนะ
 �·Õè¹Õè´Õ¡ÇèÒ�	ท�งอ�จ�รย์ฝั้นนั้นก็ปÔดป�กเลย	เงียบไป	แต่ก็ไม่น�นละ	ก็คิดอีกท่�นอ�จ�รย์ฝั้นเล่�
เองแหละ	คิดอีกว่�จะไปที่นั่น		ท่�นก็เอ�อีก...
	 พอวันหนึ่ง	จิตท่�นลงอย่�งนั้นหละ	จิตท่�นอ�จ�รย์ฝั้นนะ	นั่งภ�วน�นี่จิตลงอย่�งอัศจรรย์เลย
สว่�งจ้�ครอบโลกธ�ตุ	ท่�นว่�อย่�งนั้นนะ
 �¾ÍÁÍ§ä»ËÒ·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìÁÑè¹·ÕäÃ àËç¹·èÒ¹¹Ñè§¨éÍ§´ÙàÃÒÍÂÙèÍÂèÒ§¹Õé�
	 ท่�นว่�อย่�งงั้นนะ	มองไปทีไรมองจิตส่งจิตไปทีไร	ท่�นนั่งจ้องเร�อยู่แล้วหมอบกลับม�	พอตื่น
เช้�ขึ้นม�ก็เปÔดประตูเท่�นั้นแหละ	ประตูกระต๊อบนะ	ไม่ใช่กุฏิอะไรใหญ่โตนะ	กระต๊อบ	ๆ	ทั้งนั้น	พ่อ
แม่ครูอ�จ�รย์มั่นอยู่	มีแต่กระต๊อบ	ๆ	ทั้งนั้นนะหรูหร�ที่ไหน	นั่นแหละ	สถ�นที่อยู่ของธรรมหรูหร�ไหม	
สถ�นที่อยู่ของธรรมดวงเลิศผู้เลิศมักจะอยู่อย่�งนั้น	และอยู่อย่�งนั้น
	 ทีนี้พอเปÔดประตูออกม�	ท่�นอ�จ�รย์ฝั้นก็ไปรอ		เปÔดประตูออกม�นี่	ยืนกึêกเลยเชียวนะ
	 ‘เป็นยังไง	เห็นหรือยังศ�สน�	ทีนี้	?’
	 เอ�ล่ะนะ	แทนที่ท่�นอ�จ�รย์มั่นจะให้เข้�ไปจับ	ไปขนบริข�ร	(เพื่อเตรียมออกบิณฑบ�ต)	ไม่ให้
ไปนะ	ท่�นไปยืนกันอยู่ที่ประตูเลย	ท�งนั้นก็คุกเข่�หมอบนั่นอยู่
 �à»ç¹ÂÑ§ä§ ? àËç¹ËÃ×ÍÂÑ§ÈÒÊ¹Ò·Õ¹Õé ? Ë×Í ? Ë×Í ?�	ขึ้นเลย
 �ÈÒÊ¹Ò ÍÑÈ¨ÃÃÂì·ÕèäË¹ ? ÈÒÊ¹ÒÍÂÙè·ÕèäË¹ ? ÁÃÃ¤¼Å¹Ô¾¾Ò¹ÍÂÙè·ÕèäË¹ ? àËç¹ËÃ×ÍÂÑ§ ?� ÇèÒ
อย่�งนั้นนะ	ยืนจ้อซัดอยู่ที่นั่นเลย	เสียงเปรี้ยง	เปรี้ยง
 �à¨ÃÔญ·ÕèäË¹ àËç¹ËÃ×ÍÂÑ§·Õ¹Õé ?� 
	 คือ	กล�งคืนนั้นจิตสว่�งจ้�นี่น�ก็ท่�นอ�จ�รย์มั่นดูอยู่แล้วนี่	พอออกม�ท่�นถึงใส่เปรี้ยงเลย
 �àËç¹ËÃ×ÍÂÑ§ ÈÒÊ¹Òà¨ÃÔญ·ÕèäË¹ ? Ë×Í ? ÁÃÃ¤¼Å¹Ô¾¾Ò¹à¨ÃÔญ·ÕèäË¹ ? ¼Á´Ù·èÒ¹·Ñé§¤×¹¹Ð 
àÁ×èÍ¤×¹¹Õé ¼Á¡çäÁèä´é¹Í¹�
	 มันก็ยอมรับเลย	พอท่�นอ�จ�รย์ฝั้นจ่อจิตไป	ส่งจิตไปทีไร	ท่�นจ้องดูอยู่แล้ว	มันก็หมอบ	ถอย	
ถอย	ดูทีไรจ่ออยู่

๒๐๗ ๑๗ ประสบการณ์จากพระธุดงค์
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 �¼Á¡çäÁèä´é¹Í¹·Ñé§¤×¹ àÁ×èÍ¤×¹¹Õé´Ù·èÒ¹¹ÕèáËÅÐ� ÇèÒ

อย่�งนั้นนะ	เพร�ะฉะนั้นถึงว่�	 ไหน...	ศ�สน�เจริญที่ไหน	 

จ้อเข้�เลยสิ	นั่น	เห็นไหม	ท่�นม�เล่�ให้ฟัง	ท่�นบอก	โอ้ย	 

ขนลุกเลย	 ไม่ทร�บมันเป็นยังไงทั้งปÕติยินดีในจิตอัศจรรย์	 

ปÕติยินดีล้นพ้น	 และอัศจรรย์ท่�นอ�จ�รย์มั่นก็อัศจรรย์

ล้นพ้น	 ท่�นว่�อย่�งนั้นนะ	 ชมคว�มอัศจรรย์ทั้งวันทั้งคืน

เลย	นั่นแหละ	 ธรรมห�อย่�งนั้นแหละ	 ธรรมอยู่ที่นี่แหละ	 

ชี้เข้�ม�ที่ใจเท่�นั้นรับธรรม	 ใจเท่�นั้นรับมรรคผลนิพพ�น	

สิ่งอื่นใดในโลก	ไม่มีอะไรรับได้�”

พลังจิต... ท่านพ่อลี

 ...ท่�นเล่�ถึงพลังจิตของท่�นอ�จ�รย์ลี	 แห่งวัด 

อโศก�ร�ม	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร	ดังนี้
	 “�พูดถึงเรื่องจิต�	อย่�งสมัยปัจจุบันนี้นะ...	 คือ	 
ทำ�ไมถึงทร�บกันได้	ก็ทร�บในวงปฏิบัติด้วยกันนะสิ	!	พระ 
กรรมฐ�นประส�นกันอยู่ตลอดเวล�	 พวกเร�ฆร�ว�สไม่
ค่อยทร�บกัน...	ภ�คปฏิบัติท�งด้�นจิตตภ�วน�	องค์ไหนเป็นอย่�งไร	ๆ	ท่�นจะทร�บกันอยู่อย่�งลึกลับ
อยู่ภ�ยในของท่�นนะ	ในระหว่�งพระกรรมฐ�นด้วยกัน	แต่คนภ�ยนอกนั้นไม่ทร�บ	เพร�ะท่�นไม่พูด...
	 เวล�ไปไหน	 พระกรรมฐ�นเป็นผู้มุ่งอรรถมุ่งธรรมจริง	 ๆ	 เร�จะไม่ทร�บเลยเหมือนกับว่�ผ้�ขี้
ริ้วห่อทอง	ท่�นไม่ได้มุ่งพูดอะไรต่ออะไร...	นั่นละ	ถ้�คว�มเป็นธรรมจริง	ๆ	แล้ว	จะไม่มีโลก�มิสเข้�ไป
เคลือบไปแฝงเลย...	 แต่ในวงปฏิบัติด้วยกันแล้ว	 อย่�งไรก็ปÔดไม่อยู่	 อะไรก็ต้องเปÔดสู่กันฟัง	 เพื่อจะได้
แก้ไขกัน	มีอะไร	ๆ	ขัดข้องตรงไหน	พอองค์นั้นเล่�ให้ฟังแล้ว	ขัดข้องตรงไหนองค์นี้จะแก้ให้ทันที	แก้ให้
แล้วเปÔดท�งโล่ง...	นั่น	เรื่องของจิตเป็นอย่�งนั้น
	 หลวงปู่มั่น	น�น	ๆ	ท่�นจะยกองค์นั้นม�	ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่�นทั้งนั้นละ	ทีนี้ยกม�คร�วใดจะ
ต้องมีจุดสำ�คัญ	ๆ	ที่ท่�นจะนำ�ออกม�	อย่�งท่�นอ�จ�รย์ลีนี้ท่�นก็ว่�
 �·èÒ¹ÅÕ¹Õé¹Ð ¡ำÒÅÑ§ã¨´ÕÁÒ¡�
	 ฟังสิกำ�ลัง	พลังของใจ	นี่จะยกตัวอย่�งให้ประกอบกับคำ�ว่�พลังของธรรม	ท่านเฟ×่อง๑	เป็นคน 
เล่�ให้ฟัง	 เร�ไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยละ	 ท่�นอ�จ�รย์ลีนั่งอยู่	 ท่�นเฟื่ององค์หนึ่งและเด็กชื่อมนูญคนหนึ่ง	 
อยู่นี่	แล้วท่�นก็นั่ง	ตอนนั้นก็คุยธรรมะกันเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	นะ
 �àÍéÍ àÃÒ¨Ð¾Ò¹Ñè§ÊÁÒ¸Ô�
	 ท่�นอ�จ�รย์ลีว่�อย่�งนั้น �àÍéÒ à¢éÒ·Õè� (นั่งขัดสม�ธิ)	ท่�นว่�อย่�งนี้นะ	ท่�นอ�จ�รย์เฟื่องเล่�
ให้ฟัง	 พอว่�อย่�งนั้น	 องค์ท่�นอ�จ�รย์ลี	 ท่�นไม่ได้นั่งหลับต�นี่	 ท่�นไม่ได้นั่งเข้�ที่	 ท่�นนั่งธรรมด�	 
 �àÍéÒ¹Ùญ ! à¢éÒ·Õè�
	 พอนั่งปุêบปั๊บ	เด็กเข้�ที่นั่งสม�ธิท่�นคงเคยสอนม�	ท่�นอ�จ�รย์เฟื่องนั่งอยู่ท�งนี้

 �àÍéÒ àÃÒ¨ÐãËéµÑÇÅÍÂ¹Ð�

๑	ท่�นอ�จ�รย์เฟื่องช�วจันทบุรี	เป็นอีกองค์หนึ่งซึ่งเคยอยู่ศึกษ�กับท่�นอ�จ�รย์มั่น

ท่�นพ่อลี		ธัมมธโร

๒๐๘



	 ท่�นอ�จ�รย์ลีกล่�ว	นี่ละ	ที่ว่�พลังของจิต	�àÃÒ¨Ð 

ãËéµÑÇÅÍÂ¹Ð�	พอว่�อย่�งนั้น	 �àÍéÒ ¢Öé¹... ¢Öé¹...�	 แล้วดูมือ

ท่�นนะ	อ�จ�รย์เฟื่องดู	ท่�นว่�	ท่�นทำ�มือด้วย

 �àÍéÒ æ ¢Öé¹... ¢Öé¹... ¢Öé¹...�

	 ท่�นอ�จ�รย์ทำ�มืออย่�งนี้	ขึ้นจริง	ๆ	เด็กคนนั้นนะ	 

ตัวลอยขึ้น	ๆ	 ...	แต่สูงขน�ดนี้	 ...	นี่ละพลังของจิตที่ท่�นอ�จ�รย์มั่นว่�	 

�¾ÅÑ§¢Í§¨Ôµ·èÒ¹ÅÕ¹Õè´ÕÁÒ¡�	...	ฟังสิ	!	พลังของจิตดีม�ก		นี่ละ	พลังเป็น

อย่�งนี้แล้วพอเด็กนี้ลงแล้ว	ท�งท่�นอ�จ�รย์เฟื่องก็คิดมั่นใจว่�

 �ÂÑ§ä§·èÒ¹¡ç¨ÐãËéàÃÒ¢Öé¹¤ÃÒÇ¹Õé àÃÒ¨ÐäÁèÂÍÁ¢Öé¹ ÇÑ¹¹Õé½ื¹¡Ñ¹�

	 แล้วก็จริง	ๆ	สักเดีëยวท่�นอ�จ�รย์ลีก็ว่� �àÍéÒ à¿ื่Í§� ท่�นเฟื่อง

ปร�รภในใจ �ÇèÒáÅéÇ� ท�งท่�นอ�จ�รย์ลีนั้นว่�	 �àÍéÒ æ ¢Öé¹ æ� ท่�น

อ�จ�รย์เฟื่องว่�

 �ÁÑ¹¨Ð¢Öé¹¨ÃÔ§ æ ËÇèÒ ! ÊÙé·èÒ¹äÁèä´é àÃÒäÁèãËé¢Öé¹¹ÐÊÔ áµèÁÑ¹... 

ÍÑ¹¹ÕéÁÑ¹âÂ¡áÅéÇÁÑ¹á»Å¡ æ áÅéÇ�	ท่�นว่�

 �àÃÒ¡çÊÙé æ áµèÊÙéÍÂèÒ§äÃ¡ç...�

	 อย่�ให้พูดเถอะ	(ขำ�)	ไอ้เรื่องแพ้อย่�ม�พูดเลย	คือ	เรื่องแพ้ท่�นอ�จ�รย์ลี	ท่�นเฟื่องว่�

 �ÍÕ¡¹Ô´Ë¹Öè§¹Ð... Å§àÅÂ¹Ñè¹ ËÑÇ¤ÐÁำÒ ¶éÒÊÁÁØµÔÇèÒ¡é¹àÃÒäÁè¢Öé¹ ËÑÇàÃÒµéÍ§¤ÐÁำÒ�

	 ท่�นว่�อย่�งนั้น	นั่นนะ	เห็นไหมนั่นไม่ใช่เล่นนะ		พอเสร็จแล้ว	แล้วท่�นก็ยืนอยู่นะ	พอเห็น

ท�งนั้นขยุกขยิก	ๆ	มันจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นนี่นะ	พอเสร็จแล้วท่�นก็หยุดพอหยุดแล้วก็นั่งละ

 �âÍéÂ ´×éÍ�	(หลวงต�พูดอย่�งขบขัน)	ท่�นอ�จ�รย์ลีพูดอย่�งนี้	ท่�นไม่พูดม�ก

 �àÎéÂ ´×éÍ� (ขำ�)		ผมยังไม่ลืมอยู่นะ	ท่�นเฟื่องว่�ท่�นอ�จ�รย์ลีมียิ้มอยู่บ้�งนิดหนึ่ง

	 นี่ละเรื่องพลังจิต	อันนี้ก็จะเป็นได้บ�งร�ย...	เพร�ะเป็นเรื่องภ�ยนอก	ใช้ภ�ยนอกต่�งห�ก	ต�ม

แต่จริตนิสัยของใครที่จะใช้ในท�งไหน	ไม่ใช่หลักของศีล	สม�ธิ	ปัญญ�	มรรคผลนิพพ�นจริง	ๆ	อันนั้น

เป็นหลักเพื่อจะละจะถอนกิเลส..

	 กำ�ลังจิตอันนี้มันเป็นเครื่องใช้แล้วแต่ใครจะมีนิสัยว�สน�หนักไปท�งไหน	เช่น	เห�ะเหินเดินฟ้�

ดำ�ดินบินบน	ที่ท่�นแสดงไว้ในอภิญญ�	๖	หรือวิชช�	๓	�”	

วิชาขี่เสือ

	 “�วิช�ขี่เสือนี้เป็นวิช�ไสยศ�สตร์อันหนึ่ง	เข�ร่�ยมนต์เรียกเสือม�	เสือก็ม�จริง	ๆ 	อย่�งที่พวก 

เข�ขี่เสือ	มีนะ	นี่ละ	ไสยศ�สตร์ขี่เสือได้นะ	ขี่เสือป่�นี่ขี่เสือได้

	 ที่บ้�นหนองแวงนี่ก็มีคนหนึ่ง	 เร�เกิดไม่ทันผู้เ²่�ต�ยเสียก่อน	 เข�เรียก	พรานป้อ	คนเตี้ย	ๆ	 

ขี่เสือม�เรื่อย	 ไปในป่�	 พอไปเหนื่อย	 ๆ	 แล้วขี่เสือออกม�	 เข�มีวิช�จับเสือขี่	 อันนี้ก็มีคนหนึ่งอยู่ท�ง 

บ้านมาย อำาเภอบ้านมาย หรืออำ�เภอบ้�นม่วง	มีเสือ...	ดงใหญ่	คนนี้ก็ขี่เสือได้	ไปเรียนวิช�ม�จ�กฝั่ง

ล�ว	ไปเรียนกับพวกโซ่พวกข่�เข�	เรียนวิช�ขี่เสือ

 ว่�ไปด้วยกัน	 ๕	 คน	 ครูนำ�หน้�ไป	 พอไปตั้งทัพลงตรงนี้ปั๊บ	 แล้วก็นั่งร่�ยมนต์เรียกเสือม�	 

�àÍéÒ àÃÒ¨ÐãËéµÑÇÅÍÂ¹Ð

àÍéÒ æ ¢Öé¹� ¢Öé¹� ¢Öé¹...�

๒๐๙ ๑๗ ประสบการณ์จากพระธุดงค์



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

เสือตัวไหนอยู่ใกล้มันก็ม�	 ม�ก็ม�นอนอยู่ต�มนี้	 

เสือ	 เสือโคร่งนะ	 คนร่�ยมนต์	 ทีนี้เสือก็ม�	 ลูก

ศิษย์นี้ต่�งพ�กันกลัวจนตัวสั่นแหละ	อ�จ�รย์เป็น  

คนร่�ยเสือม�	ทีนี้	พอมันม�แล้วก็สั่งคนนั้นไป 

ขี่เสือม�นี่		คือ	มันม�นอนอยู่ต�มอย่�งนี้ให้ขี่เสือ 

ตัวนั้นเข้�ม�ห�ครูนี่	 ครูนั่งอยู่นี่ทดลองในขั้นนี้ 

ก่อนนะ		ทดลองเป็นขั้น	ๆ 	จนกระทั่งใจกล้�ห�ญ 

เชื่อวิช�ตัวแล้วทีนี้ก็ปล่อย	 อันนี้ก็สั่งคนนี้ให้ไปขี่ 

เสือ	 ไม่ยอมไปกลัวเสือกินหัวมัน	 อ�จ�รย์ไล่ 

ไม่ยอมไปเสือก็นอนด�ด�ษอยู่	 มันดงเสือนี่นะตัวไหนอยู่ใกล้ 

ก็ม�ก่อน	ตัวไหนอยู่ไกลก็ม�	บ�งทีจนคนจะเลิกแล้วค่อยม�

ถึงก็มี

	 ทีนี้	 พอถึงคนที่ห้�นี้ตัดสินใจเลยต�ยก็ต�ย	 ถ้�ครู

ไม่เก่งจริงจะเรียกเสือม�ไม่ได้	เอ�กันตรงนั้นตัดสิน	ถ้�ครูไม่

เก่งจริงแล้วเรียกเสือม�ไม่ได้		ครูต้องเก่ง	นี่ครู	เป็นคนบอก

เองให้เร�ไปขี่เสือม�ห�ครูนี้จะเป็นอะไรไป

 �àÍéÒ µÒÂ¡çÂÍÁµÒÂ�

	 ไป...	ก้�วข�จะไม่ออก	มันแข็งไปหมดว่�งั้น		เอ้�	ๆ	ไปบังคับให้ไป		ไปก็ไปขี่เสือม�ห�ครู	พอ

ขี่ตัวนี้ม�แล้ว	ไป	ๆ	ขี่เสือม�อีก	ขี่ตัวนี้ม�นอนอยู่นี้	นอนอยู่หน้�คนนี่ละไสยศ�สตร์เข�เก่งไหม	ก็ขี่ตัว

นั้นม�ขี่ตัวนี้ม�	กล้�ห�ญละ	นี่เป็นครั้งหนึ่งแล้วนะ	ทดลองพักแรก	พักที่สองครูนั่งอยู่ที่นี่	ให้ลูกศิษย์ไป

นั่งอยู่โน้น	ห่�ง	ๆ	จ�กครูไป	ให้ลูกศิษย์เป็นคนร่�ยมนต์เรียกเสือม�	ม�ห�แล้วก็ขี่เสือม�ห�ครู	เข�ทำ�

หล�ยพักนะเข�ทดลอง	คือ	ทีแรกเรียกม�ห�ครูเสียก่อน	ให้ลูกศิษย์คนนี้ไปขี่เสือเข้�ม�ห�ครูไปขี่เสือตัว

นั้นเข้�ม�	จ�กนั้นแล้วก็ให้ลูกศิษย์นี่ไปอยู่นอก	ๆ	โน้นไกล	ๆ	แล้วก็ไปร่�ยมนต์เรียกเสือม�	แล้วขี่เสือ

ม�ห�ครู	ทีนี้พอชำ�น�ญแล้วถ�มลูกศิษย์ว่�	แน่ใจแล้วไม่กลัวแล้วก็ปล่อยละ

	 อีต�คนนี้แกขี่เสือ	คนบ้านมาย	นี่เข�เห็นกันหมดทั้งบ้�นปฏิเสธได้ยังไง	ทีนี้จึงรู้ว่�เสือสติมันดี	 

รู้กันต�มนี้ว่�งั้น	 แกขี่เสือไปนี้ไปต�มด่�นในดง	 คนม�ท�งโน้นเสือมันดิ้นแล้วท�งนี้	 คนม�ไม่ใช่คน

ธรรมด�	 คนธรรมด�ก็เป็นอย่�งหนึ่งพูดกันจอแจม�	 แต่น�ยพร�นม�นั่นซิ	 น�ยพร�นเข�ไม่ได้จอแจนี่	 

เข�ม�จ้อเลยห�ยิงเนื้อล่�เนื้อ	 น�ยพร�นก็รู้	 พอน�ยพร�นม�ข้�งหน้�โน้น	 ท�งนี้ดิ้นแล้ว	 จะออกจ�ก

ท�งพอเห็นท่�ไม่ดีก็ปล่อย	ปล่อยก็วิ่งเลยเข้�ป่�ปั๊บ	สักเดีëยวน�ยพร�นก็ม�

	 คือ	สติมันดีอย่�งนั้นนะว่�งั้น	รู้ได้เร็วม�ก	ไอ้ที่จะไปเจอกันจริง	ๆ	ไม่ได้เจอง่�ย	ๆ	แหละ	มัน

ดุกดิก	 ๆ	 แล้ว	 พอจวนเท่�ไรมันดิ้นจะไป	 พอปล่อยปั๊บนี้วิ่งเลยเข้�ป่�	 สักเดีëยวน�ยพร�นก็ม�	 บ�งที

เวล�นอนกล�งคืนเหมือนกับว่�เอ�เสือเป็นหม�	 เจ้�ของนอนอยู่กล�งคืนพอตื่นขึ้นม�นี้เสือม�นอนอยู่

ด้วยแล้ว	ม�นอนอยู่กับคนมันไม่กลัวคน	เพร�ะเป็นครูเข�นี่ครูเสือ	นี่ละเรียกไสยศ�สตร์�

	 �คนนี้ก็ขี่เสือเก่ง	คนนี้ก็เหมือนกัน	ขี่เสือ	อยู่บ้�นแวง	บ้านธรรมลี๑	อยู่นี่แหละ	ผ�แดง	เข�

๑	“ธรรมลี”	หม�ยถึง	หลวงปู่ลี	กุสลธโร	วัดภูผ�แดง	อ.หนองวัวซอ	จ.อุดรธ�นี

�...ÍÕµÒ¤¹¹Õé

á¡¢ÕèàÊ×Í ¤¹ºéÒ¹ÁÒÂ¹Õè

à¢ÒàËç¹¡Ñ¹ËÁ´·Ñé§ºéÒ¹

»¯ÔàÊ¸ä´éÂÑ§ä§...� 

๒๑๐



เรียก พรานป้อ	คนเตี้ย	ๆ	ขี่เสือม�เรื่อย	คนเจอเรื่อย	ครูเข�มีนะ	ถ้�ผู้ขี่เสือไปไม่ให้เจอคน	ถ้�เจอคน

เสือมันจะตะปบเจ้�ของ	โฮก	ทีเดียวตะปบเจ้�ของแล้ววิ่งหนีเลย	เจ็บ	เสือมันตะปบเจ็บ	เลยต้องไปลับๆ	

เงียบ	ๆ

	 พอจะมีคนต้องปล่อยเสือไป	เสือมันบอกก่อนแหละ	เสือสติมันดีมันบอกก่อนเลย	ที่จะไปเจอคน

ธรรมด�นี้ไม่เคยมีแม้น�ยพร�นก็ต�ม	เข�ไปอย่�งด้อมๆ	มอง	ๆ 	น�ยพร�นเข�ไปนี้เข�ไปด้อม	ๆ 	มอง	ๆ 	 

ห�ยิงสัตว์	 แม้อย่�งนั้นเสือมันก็รู้จนได้	 ห�กมันทำ�ท่�ดิ้นไปดิ้นม�	 แสดงว่�นี่มีคนม�แล้วข้�งหน้�	 พอ

ปล่อยนี้มันจะวิ่งเข้�ป่�ปั๊บ	สักเดีëยวก็เจอคนม�	นี่เข�เรียกไสยศ�สตร์

 เพร�ะสิ่งเหล่�นี้มีอยู่ทั่วโลกดินแดนใครเส�ะแสวงห�ยังไงก็เจออย่�งนั้น	 เพร�ะของมีอยู่ด้วยกัน  

พวกผีพวกอะไร	ๆ	จิตวิญญ�ณอะไรมันเข้�สิง

	 วิช�นี่มีวิญญ�ณอยู่ในนั้นในหลักวิช�	 อย่�งพวกที่เข�ทำ�คนก็เหมือนกันนั่นแหละ	 พวกนี้ท�ง

เขมรมีม�กนะ	เขมรมีม�กวิช�อย่�งนี้	พวกโซ่พวกข่�มีม�ก	อยู่ฝั่งล�วไปท�งโน้น

	 แต่ก่อนเข�ใช้วิช�อันนี้ทำ�คนให้ต�ยก็ได้	 ทำ�คนให้รักกันเข�เรียกทำ�เสน่ห์อะไรอย่�งนั้นก็ได้	 ทำ�

คนให้ต�ยเลยก็ได้ทำ�ได้ทุกแบบวิช�พวกนี้	 นี่เข�เรียกไสยศ�สตร์	 	 ถ้�มีผู้เรียนผู้รักษ�อยู่	 สิ่งเหล่�นี้ก็มี

ก็ปร�กฏอยู่	 ถ้�ไม่มีผู้เรียนไม่มีผู้รักษ�มีก็เหมือนไม่มีเพร�ะใครไม่ได้สัมผัสมันถ้�มีวิช�	 วิช�นั่นแหละไป

เกี่ยวโยงกันกับสิ่งเหล่�นี้ม�อยู่กับเจ้�ของ�”

พระป่าผจญผีสาว

	 ท่�นเล่�ถึงคว�มกล้�ห�ญของพระป่�องค์หนึ่งให้พระเณรฟัง	ดังนี้

	 “�เข�ถือเป็นอย่�งยิ่งไม่ว่�ภ�คไหนในเมืองไทยเร�นี้	 เมื่อคนต�ยแล้วต้องเกี่ยวกับพระ	 พูดถึง

เรื่องนี้ก็ทำ�ให้ระลึกถึงพระองค์ที่ว่�กล้�ห�ญเต็มที่	ขี้ขล�ดเต็มตัวจนจะต�ย		ท่�นไปภ�วน�อยู่ในถ้ำ�	อด

อ�ห�ร	เที่ยวไปนั่งอยู่ต�มท�งเสือ	ท�งอะไรนั่นแหละ	น่�เสียด�ยนะ	พระองค์นี้ถ้�ห�กว่�จิตใจได้เหนี่ยว

รั้งครูอ�จ�รย์ไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์จริง	ๆ	ก็จะไม่เสีย	นี้สึกไปแล้ว	ทร�บว่�สึก	แต่ผมไม่เห็น	ได้ทร�บ

ว่�สึก

	 แต่ก่อนแกเคยเป็นนักเลง	จิตใจ	อูëย	!		เด็ดม�ก	สมเป็นนักเลง	ว่�ไป...	ไป		ว่�อยู่...	อยู่	จริงจัง

ม�กทีเดียว	 ตอนแกปฏิบัติตัวเอง	 แกก็จริงจัง	 กลัวผีนี้เป็นเบอร์หนึ่งเวล�จะแก้	 แก้จนกระทั่งกล้�ห�ญ

เบอร์หนึ่งเหมือนกันในตัวเอง	 ไม่มีสะทกสะท้�นเลยเรื่องผี	 ไปที่ไหนอยู่ได้หมด	 เพร�ะก�รแก้ได้	 ไม่ใช่

มันห�ยไปเฉย	ๆ	ห�ยด้วยอุบ�ยวิธีแก้ด้วยธรรม	มีคว�มรู้แปลก	ๆ	เหมือนกันพระองค์นี้เวล�นั่งภ�วน�	

กล�งคืน	เข�ต�ยในบ้�นท่�นก็รู้แล้ว

 �àÍéÍ ! ÇÑ¹¾ÃØè§¹Õé¨ÐÁÒÂØè§àÃÒÍÕ¡áÅéÇ ¹Õè¤¹µÒÂáÅéÇã¹ºéÒ¹�

	 นั่น	ท่�นรู้นะ	แล้วก็มีจริง	 ๆ	แถวนั้นก็ไม่มีพระ	สถ�นที่อยู่	 ถ้ำ�กับป่�ช้�ห่�งกันเท่�ไร	กี่กิโล		 

ตั้งห้�หกกิโล	ลงไป	ข้�วก็ไม่ได้กิน	แทบล้มแทบต�ย	เมื่อยล้�ก็ต้องได้ไป		นี่แหละ	เรียกว่�มันแยกกันไม่

ออกอย่�งนี้	คนต�ยร�ยใดเป็นรู้	แปลกอยู่นะพระองค์นี้ท่�นบอกนะ	มันรู้	และแน่นอนด้วย	ถ้�สมมุติว่�

เป็นแบบโลก	ๆ	ก็ว่�พนันกันได้เลย	บ้�นนี้เข�ต�ยแล้วคืนนี้เข�จะม�นิมนต์เร�แล้ว	บ�งทีก็มีเทพ	พวก

เทพม�นะ	 ท่�นก็พูดถึงเรื่องเทพดีเหมือนกันเทวด�ที่อ�ศัยอยู่ต�มถ้ำ�	 ไม่ใช่เป็นรุกขเทวด�	 รักษ�ดินว่�

งั้น	อันนี้แกไม่มีเรียนม�กนะ	มันเป็นขึ้นต�มนิสัย

๒๑๑ ๑๗ ประสบการณ์จากพระธุดงค์



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 อย่�งนี้แหละ	 จิตเมื่อมีคว�มสงบเข้�ไปแล้ว	 ไอ้เรื่องนิมิตต่�ง	 ๆ	 ที่จะม�ปร�กฏต�มจริตนิสัย 

หรือไม่ปร�กฏนั้นก็เป็นต�มจริตนิสัยด้วยกัน		ไม่ต้องเรียนอันนี้เป็นขึ้นม�เอง		เมื่อเป็นขึ้นม�แล้วนั้นแหละ	 

ต้องเรียนวิธีก�รปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้อง	 ไม่อย่�งนั้นผิดได้	 	 เพร�ะอันนี้ไม่ใช่ของดีโดยถ่�ยเดียว	 ถ้�

ห�กเร�ได้รู้วิธีปฏิบัติกันโดยถูกต้องแล้ว	ก็เป็นเครื่องมือได้ดี	อันนี้พวกนักปฏิบัติรู้แปลก	ๆ	ต่�ง	ๆ

	 สมัยที่ปฏิบัติอยู่ด้วยกันนี้ก็เคยเล่�สู่กันฟังสนุกสน�นดีเหมือนกัน	 ที่เร�เขียนในหนังสือปฏิปท�

พระธุดงคกรรมฐ�นส�ยท่�นอ�จ�รย์มั่น	 หรืออะไรนั้น	 มีแต่คว�มจริงทั้งนั้นนะ	 เช่น	 บ�งองค์อย่�งนี้	

เขียนเรื่องร�วขององค์ไหนออกม�	ห�กแต่เร�ไม่ระบุเท่�นั้นแหละ	เอ�เรื่องของท่�นองค์นั้น	ๆ	ออกม�

เลย	เป็นคว�มจริง	ๆ	เป็นบ�งร�ยก็ไปอยู่		คว�มรู้รู้เหมือนกัน	นี่ก็ค้�นกันไม่ได้	เอ้�	องค์หนึ่งไปอยู่ถ้ำ� 

นั้น	�	เอ้�องค์หนึ่งไปอยู่ถ้ำ�นั้นได้	๓	คืน		เผ่นม�แล้ว	ม�ห�กัน

 �âÍêÂ ÍÂÙèäÁèä´é äÁè·ÃÒºà»ç¹ÂÑ§ä§ÁÑ¹¼Õ ËÃ×ÍÍÐäÃ¡çäÁèÃÙéáËÅÐ¼ี¡ÒÁÁÒÅÒ¡ ÁÑ¹àÍÒÈÕÃÉÐËéÍÂÅ§

à¾´Ò¹¶éำÒ¹Õè ÁÑ¹ËÂèÍ¹Å§ÁÒ¹Õé

 µéÍ§¢ÍÍÀÑÂ¹Ð ÁÑ¹àÍÒ¹ÁÁÒãÊèµÑÇàÃÒ àÍÒËÑÇËÂèÍ¹ÁÒ¹Õè...

á¼è¡ØÈÅ¸ÃÃÁÍÐäÃÁÑ¹¡çäÁèÂÍÁÃÑºÇèÒ§Ñé¹ à¨ÃÔญàÁµµÒÁÑ¹äÁèÃÑº ÁÑ¹¨Ð

ÃÑºáµè¡ÒÁ¡ÔàÅÊ ÍÂÙè¹Õè ó ¤×¹äÁèä´éËÅÑºä´é¹Í¹àÅÂ ÁÑ¹ÁÒáÊ´§ÍÂÙè

ÍÂèÒ§¹Ñé¹¡çàÅÂÅ§ä» ä»ËÒà¾×èÍ¹ÍÕ¡ ¡çàÅèÒàÃ×èÍ§ãËé¿Ñ§�

 �àÍéÒ ¶éÒ§Ñé¹ÍÂÙè¶éำÒ¹Õé¼Áä»àÍ§¹Ð�

	 พระองค์นั้นก็รู้เหมือนกัน	 มีคว�มรู้ท�งนี้เหมือนกัน	 ไปอยู่

นั่นก็เหมือนกันได้	๒	คืน		เผ่นม�เลย
	 ‘โอ๊ย	!	จริง	ๆ	เอ๊		มันเทวด�อะไร	?	พวกนี้มันผี
อะไร	?	ทำ�ไมมันกรรมหนักกรรมหน�เอ�นักหน�นะ		ทำ�ไม
จึงเป็นอย่�งนั้น	มีแต่จะเอ�ท่�เดียว	เรื่องกิเลสกับเรื่องก�ม	 
ก�มร�คะ	 ทำ�อะไรก็ไม่ยอมรับเรียกว่�พวกนี้พวกหน�แบบ
บอกบุญไม่รับ’
	 ไม่ค้�นกันนะ	รู้จริง	ๆ	ทำ�แบบเดียวกันแหละว่�งั้น	
ทีแรกองค์นี้เล่�ให้ฟังก่อน
 �àÍéÒ ¼ÁÅÍ§´ÙË¹èÍÂ ÁÑ¹à»ç¹ÂÑ§ä§ÇèÐ�
	 เป็นที่รู้กัน	พอไปเข้�ก็	โอ๊ย	ยอมรับอย่�งนั้นละถ้�มันเห็นเหมือนกันรู้เหมือนกันค้�นกันได้ยังไง	
เพร�ะเรื่องเหล่�นี้ไม่ได้เป็นสัญญ�อ�รมณ์	ปุêบปั๊บท่�นเคยรู้เคยเห็นม�แล้ว	 เคยเป็นม�แล้วนี่เข้�ใจแล้ว
เข้�ใจวิธีปฏิบัติ
	 สัญญ�อ�รมณ์ไปหลอกเจ้�ของก็มี	 เช่น	 บอกไปอย่�งนั้น	 แล้วไปเป็นสัญญ�อ�รมณ์ขึ้นม�ก็มี	 
แต่นี้เป็นผู้มีพื้นเพท�งนี้อยู่แล้วด้วยกัน	 เข้�ใจด้วยกัน	 เคยพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องภูตผี	 ปÕศ�จ
อะไรต่ออะไรให้กันฟังจนเคยชิน	หรือเป็นที่แน่ใจต่อกันและกันแล้ว	เหมือนอย่�งว่�	
 �ÁÕÍÐäÃÍÂÙè¹Ñé¹¹èÐ¼Á¶Ö§ä´éÁÒ·Õè¹Õè� 
 �àÍÒà¶ÍÐ·èÒ¹ä»´Ù«Ô�

 �âÍé ãªè�	แน่ะ	ต�เร�มีเร�ก็มองเห็น �ÍëÍ ãªè� แน่ะเป็นอย่�งนั้นจะว่�ไง	หูเร�มีก็ได้ยิน	ภ�ยใน

มันก็เป็นเหมือนกัน...”

�...á¼è¡ØÈÅ¸ÃÃÁÍÐäÃÁÑ¹¡çäÁè

ÂÍÁÃÑº ÇèÒ§Ñé¹

à¨ÃÔญàÁµµÒÁÑ¹äÁèÃÑº

ÁÑ¹¨ÐÃÑºáµè¡ÒÁ¡ÔàÅÊ��

๒๑๒



พญานาค

	 ท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทองเป็นลูกศิษย์ของท่�นอ�จ�รย์มั่น	 ต่อม�จึงได้ม�อยู่ศึกษ�อบรมกับหลวงต�	 

ท่�นมีนิสัยกล้�ห�ญไม่กลัวอะไรง่�ย	 ๆ	 แต่คร�วนี้ท่�นไปพบเหตุก�รณ์อันน่�สะพรึงกลัวอย่�งหนึ่งเข้�

ท่�นจึงบอกท้�พวกที่ไม่เชื่อว่�	ผีมีจริงให้ไปลองพิสูจน์ดู	หลวงต�เล่�เรื่องนี้ไว้ว่�

	 “...แล้ว	 ท่านสิงห์ทอง ยังอย�กจะให้พวกนักวิทย�ศ�สตร์เก่ง	 ๆ	 ว่�	 ไม่มีผีไม่มีอะไรให้ไปอยู่

ภูเข�ลูกนั้น	ภูเข�ลูกนั้นเร�ก็เดินผ่�นไปผ่�นม�อยู่	มันเป็นตีนเข�ข้�งบนมีถ้ำ�อยู่	๒	ถ้ำ�	มีหลวงต�องค์

หนึ่งอยู่ท�งนั้นถ้ำ�หนึ่ง	แล้วเป็นซอกเข�ลงม�น้ำ�ไหลลงม�ตรงนี้แล้วมีอีกถ้ำ�หนึ่ง	ครั้นเวล�มีพระม�ใหม่

ม�เยี่ยมม�พักอยู่ถ้ำ�นี้ผีนั้นก็ลงม�จ�กโน้นนะ	จ�กภูเข�

	 บนหลังเข�นั้นมีแอ่งน้ำ�อยู่	ไหลอยู่ทั้งแล้งทั้งฝนห�กไม่ม�กนะ	ห�กไหลอยู่...	ทั้งแล้งทั้งฝน	เข�

เขียนประก�ศติดไว้ว่�	 ไม่ให้ผู้หญิงลงอ�บน้ำ�นั้น	 ถ้�ผู้หญิงลงอ�บน้ำ�นั้นจะเหม็นคลุ้งไปหมดเลย	 เข�

ห้�มเข�เขียนประก�ศติดเอ�ไว้	 ถ้�ต้องก�รก็ให้ตักเอ�ม�ดื่มม�กินม�อ�บ	 ห้�มไม่ให้ลงไปอ�บ	 นั่นละ

เป็นคว�มจริงถึงขน�ดนั้นละน้ำ�	เป็นอย่�งนั้นจริง	ๆ	ถ้�ผู้หญิงลงไปอ�บน้ำ�นี้เหม็นคลุ้งไปหมดเลย

	 มีพญ�น�คอยู่ที่นั่น�	หลวงต�องค์นั้นท่�นอยู่นั้นเป็นประจำ�	ท่�นชินกับสัตว์ตัวนี้พอแล้ว	มัน

ลงม�จ�กภูเข�เหมือนกับเร�ล�กต้นต�ลทั้งต้น	เอ�ต้นต�ลทั้งต้นล�กลงม�เสียงซ่�	ๆ	ลงม�	มันค่อยลง

นะซ่�	ๆ	ลงม�ซอกเข�นี่	หลวงต�องค์นั้นอยู่ท�งด้�นนั้น	ท่�นอยู่ถ้ำ�นั้นเป็นประจำ�	แล้วถ้ำ�นี้คนม�พัก

บ่อย	ๆ	พระน่ะ

 ถ้�ใครม�พัก	 พระม�ใหม่ไม่ว่�พระองค์ไหนม�จ�ก 

ไหนก็ต�มเถอะ	 ตัวนี้	 เข�จะลงม�ถ�มข่�ว	 ทีนี้หลวงต� 

ก็เลยสั่งบอกไว้	 กลัวว่�พระจะกลัว	 คือ	 กลัวว่�ท่�น 

สิงห์ทองจะกลัว	ท่�นสิงห์ทองเป็นพระขี้ดื้อ	นิสัยกล้�ห�ญ

ขี้ดื้อ	 จึงได้หมอบร�บกับผีนั้นละซี	 พูดท้�ท�ยเลยเทียวนะ	 

ใครเก่งว่�ผีไม่มีแล้วให้ม�ตรงนี้ถ้�ไม่อย�กเผ่นกล�งคืน	

ทีนี้พอม�ถึง	ผู้เ²่�ก็บอก

 �¤Ø³ËÅÒ¹àÍêÂ ¾Õè¹éÍ§¨ÐÅ§ÁÒàÂÕèÂÁ¹ÐµÍ¹¤èำÒ 

ÇÑ¹¹Õé à¾ÃÒÐ¤Ø³ËÅÒ¹ÁÒãËÁèà»ç¹¾ÃÐÍÒ¤Ñ¹µØ¡Ð à»ç¹á¢¡ 

ÁÒàÂÕèÂÁ áÅéÇäÍéµÑÇÍÂÙè¢éÒ§º¹à¢ÒÁÑ¹¨ÐÅ§ÁÒ¶ÒÁ¢èÒÇ¶ÒÁ

¤ÃÒÇ äÁèµéÍ§¡ÅÑÇ¹Ð à¢Ò¨ÐÅ§ÁÒ¸ÃÃÁ´Ò

 áµèàÇÅÒà¢ÒÅ§ÁÒ¡çàËÁ×Í¹ÅÒ¡µé¹µÒÅ·Ñé§µé¹ ÅÒ¡

Å§ÁÒ«èÒ æ àÇÅÒà¢Ò¢Öé¹¡ç«èÒ æ Å§ä»µÕ¹à¢ÒáÅéÇËÒÂà§ÕÂº

¹Ð ¾Íä»á¤è¹Ñé¹à§ÕÂº àÇÅÒ¢Öé¹ÁÒ¡ç«èÒ æ àÇÅÒ¢Öé¹ÁÒäÁè·ำÒ¡çÁÕ áÅéÇáµèà¢Ò¨Ð·ำÒ à¢Ò¨Ð·ำÒáººäË¹ à¢Ò

·ำÒä´é�

	 พอดีท่�นสิงห์ทองม�เหนื่อย	ๆ	 เดินท�งม�ไม่มีรถยนต์	พอม�ถึงที่นั่นก็เข้�พักผู้เ²่�ก็สั่งเสียไว้

เรียบร้อยกลัวผีนั้นละท�งนี้เข้�ใจแล้วก็นอนประม�ณ	 ๓	 ทุ่ม	 คนจะต�ยเดินท�งทั้งวันเหนื่อยม�กเลย

นอนเสียก่อน	ถึงจะลุกขึ้นเดินจงกรม	พอนอนหลับไปเสียงฮ่อ	ๆ	อยู่หัวเตียง	งูเหมือนงูใหญ่เร�นี่ขน�ด

เท่�ต้นเส�นี่แหละ	เสียงมันฮ่อ	ๆ	อยู่บนหัวเร�นี่ท�งท่�นสิงห์ทองนั้นก็เรียก
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ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 �ËÅÇ§¾èÍ æ�

 �áÁè¹ËÂÑ§�

 �ÁÑ¹àÊÕÂ§§ÙãËญèÁÒÍÂÙè¹ÕèáÅéÇ�

 �ÁÑ¹ºèáÁè¹ àÊÕÂ§·ÕèºÍ¡¹Ñè¹ÅÐÍÂèÒä»¡ÅÑÇ�

 �ºè¡ÅÑÇÂÑ§ä§ÁÑ¹¨Ð§Ñº¼ÁÍÂÙèà´ÕëÂÇ¹Õé� เสียงดังฮ่อ	ๆ	น่ะซิ	�ÁÑ¹¨Ð§Ñº¼ÁÍÂÙèà´ÕëÂÇ¹ÕéÁÑ¹¨Ð¡Å×¹¼Á�

 �äÁè¡Å×¹äÁèµéÍ§¡ÅÑÇ  ÁÑ¹à¤ÂÍÂèÒ§¹Ñé¹ÅÐ ¨Ðà»ç¹äÃä» àª×èÍËÅÇ§¾èÍà¶ÍÐ à¾ÃÒÐËÅÇ§¾èÍà¤ÂÍÂÙè

¹Ñé¹ÁÒ¹Ò¹áÅéÇ¹Õè¹Ð�

 �¨Ðàª×èÍä´éÂÑ§ä§ÁÑ¹¨Ð¡Ô¹¤¹¹Õè�

	 เลยเรียกให้พระม�ด้วยองค์หนึ่งนอนอยู่ท�งโน้น	 ถ้ำ�มันย�วนอนอยู่ท�งโน้น	 เรียกพระองค์นั้น

ให้จุดไฟใส่โคมม�แขวนม�	แล้วเอ�ไม้ย�ว	ๆ	ม�	จะหิ้วม�นี้ไม่ได้เดีëยวจะม�เหยียบงู	เอ�ไม้ย�ว	ๆ	แล้ว

เอ�โคมไฟห้อยม�ถือม�ย�ว	 ๆ	 คนไปเรื่อยฉ�ยไปเรื่อย	 พอคนม�ถึงเตียง	 มันก็ห�ยเสียเงียบเลยเสียง 

ฮ่�	ๆ	ไม่ได้ยินอะไร	ห�ยเงียบ	คนจึงกลับไป	พอกลับไปสักเดีëยวขึ้นมีเสียงขึ้นอีกแล้ว

 �...ÁÒÍÕ¡áÅéÇ...�

	 คนนั้นเลยจุดไฟม�ห�งูทั้งคืน	 จุดไฟม�แบบนั้นละ	 กลัวจะม�โดนงูเข้�เพร�ะเสียงใหญ่เสียงโต

ม�กนี่นะ	พอม�ก็ไม่เห็นมีอะไร	อยู่ได้คืนเดียวเท่�นั้นละท่�นสิงห์ทอง	�·ำÒäÁÅèÐ ?�

 �¡ÅÑÇÅÐ«Ô ÂÍÁÃÑºÇèÒ¡ÅÑÇ ¡ÅÑÇ¨ÃÔ§ æ âË àËÁ×Í¹ÁÑ¹¨Ð¡Å×¹àÃÒ·Ñé§¤¹¹Õè¹Ð µÑÇÁÑ¹¨Ð¢¹Ò´à·èÒ 

ÅำÒµÒÅ�

	 งูตัวนี้	“พญ�น�ค”	พอตื่นขึ้นม�ไปล�หลวงต�	�ÇèÒÍÂèÒ§äÃÅèÐÅÙ¡ ?�

 �âÍêÂ ¡ÅÑÇ§ÙÍÂÙèäÁèä´éáÅéÇ�

 �ä»¡ÅÑÇÁÑ¹·ำÒäÁ ? ËÅÇ§¾èÍÍÂÙè¹ÕéÁÒ¹Ò¹áÊ¹¹Ò¹ÃÙéàÃ×èÍ§¢Í§ÁÑ¹ËÁ´ äÁèÁÕÍÐäÃáËÅÐ ÍÂèÒä»

¡ÅÑÇàÅÂ�

 �âÍêÂ ¡ÅÑÇ æ ¶éÒà»ç¹ÍÂèÒ§¹ÕéáÅéÇ�

	 ใครเก่งว่�ผีไม่มีให้ม�	ถ้�ไม่อย�กเผ่นกล�งคืน	เอ�จริง	ๆ 	นี่		นั่นละ	เสียงมันเป็นอย่�งนั้นเวล�

มันแสดง...พญ�น�คม�เล่�ให้อ�จ�รย์หมออวย๑	ฟัง	 โอ๊ย	ตั้งใจฟังสนใจฟังอย�กจะไปด้วยนะ	อย�กจะ

ไปดูสภ�พเป็นยังไง	อย�กไปดูเป็นกำ�ลัง	แต่ไม่มีเวล�พอที่จะไปดูได้	ไปดูถึงที่เลย	ไปดูเหตุก�รณ์จริง	ๆ	 

เป็นยังไง	 ไปดูก็เห็นจริง	 ๆ	 นั่นแล้ว	 เพร�ะเป็นอย่�งนั้นม�เป็นประจำ�ว่�ขอแต่แขกคนม�ที่นั่น	 พอตก

กล�งคืนเข�จะลงม�	เข�ก็ไม่ทำ�ไมละ	ลงม�ถ�มข่�วธรรมด�

	 แต่เสียงมัน...	ทำ�ได้แปลก	ๆ	นะแบบงูก็ได้	แบบเสือก็ได้	แบบไหนได้หมดไม่ใช่มีแบบเดียว	ที่

มันน่�กลัว	คือ	มันหล�ยแบบ	นั่นเอง	บ�งทีเหมือนเสือ	เห่อ	ๆ	ใกล้	ๆ	ข้�งถ้ำ�	เสือม�ยังไงว่�อีกละ	มัน

ไม่ใช่เสือ	อันนั้นละ	ว่�อันนั้นก็เข้�ใจกัน

	 อ�จ�รย์หมออวยอย�กไปเป็นกำ�ลัง	โฮ้	ซักท่�นสิงห์ทองใหญ่เลยเทียวนะ	ท่�นสิงห์ทองเล่�ให้ฟัง	 

ทีนี้ท่�นสิงห์ทองก็เป็นพระกล้�ห�ญด้วย	ไม่ใช่เป็นพระออดแอดพระโกโรโกโสนะ	ท่�นพูดมันน่�ฟัง	เร�

เองก็เชื่อ	เพร�ะเร�เชื่ออยู่ก่อนนั้นแล้วเรื่องเหล่�นี้

 �âË ÁÑ¹¹èÒ¡ÅÑÇ¨ÃÔ§ æ ¹Ð�	ท่�นว่�

๑	ศ.นพ.อวย		เกตุสิงห์	อ�จ�รย์แพทย์ศิริร�ช

๒๑๔



 �µÑÇÁÑ¹¢¹Ò´à·èÒÅำÒµÒÅáÅéÇÁÑ¹¢Ùè¿èÍ æ ÍÂÙèº¹ËÑÇ 

àÃÒã¡Åé æ ½èÒÁ×Íà´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹ÁÑ¹àËÁ×Í¹¨Ð¡Å×¹àÍÒàÅÂ  

àÊÕÂ§ÎèÍ æ áµèÁÍ§ËÒµÑÇäÁèàËç¹ ¤ÃÑé¹àÇÅÒ¨Ø´ä¿ÁÒËÒäÁè

àËç¹ ä»äË¹¡çäÁèÃÙé ¾Í´Ñºä¿ÊÑ¡à´ÕëÂÇ¢Öé¹ÍÕ¡áÅéÇ�

	 เข�เรียกภูทอก	 เร�เคยผ่�นไปผ่�นม�	 เร�เที่ยว

กรรมฐ�น	แต่ไม่เคยขึ้นพักถ้ำ�ที่ว่��.”

เสือกลัวหลวงปู่ตื้อ

	 หลวงปู่ตื้อ	อจลธัมโม	เป็นลูกศิษย์ท่�นอ�จ�รย์มั่น

องค์หนึ่ง	 มีจิตใจกล้�ห�ญช�ญชัยม�ก	 ท่�นมีอ�ยุพรรษ� 

ม�กกว่�หลวงต�	ในเรื่องที่ว่�เสือเกรงกลัวท่�นนั้น	หลวงต� 

เล่�ถึงที่ม�	ดังนี้

	 “�อย่�งหลวงปู่ตื้อ	ดังที่ผู้เ²่�เล่�ให้ฟัง	คือค�ถ�

ของผู้เ²่�เป็นค�ถ�ที่ทำ�ให้เสือใจอ่อน	 กลัวใจไม่มีกำ�ลังจะต่อสู้	 ค�ถ�มันครอบเอ�	 อำ�น�จของค�ถ�

ครอบเอ�ไว้	เสือใจอ่อนลงไปเลย	ทำ�อะไรไม่ได้	ท่�นมีค�ถ�ขู่เสือ	เป็นครูเสือก็ได้	ขู่เสือก็ได้�	ห�กครู

แบบหนึ่งเป็นครูแบบพระ	ไม่ได้ขี่เสือ

	 หลวงปู่ตื้อ	บ้�นข่�	ส�มผง	เร�เคยไปพักอยู่เหมือนกัน	แต่ก่อนไปภ�วน�	เสือชุมม�กแถวนั้น	 

หลวงปู่ตื้อท่�นมีค�ถ�เป็นครูเสือ	 ไปอยู่ไหนเสือมักม�นอนเฝ้�อยู่รอบ	ๆ	ข้�ง	ๆ	ที่พักท่�น	ท่�นไปอยู่

แม่ฮ่องสอน	ไปอยู่ในป่�	เสือก็ม�อยู่ด้วย	เสือโคร่งใหญ่นะมันม�แอบอยู่ด้วย

	 ผู้เ²่�ไม่ได้สนใจกลัวมันแหละ	เพร�ะเป็นครูมัน	คนอื่นนั่นซิ	พระไปอยู่ด้วย	พอดีกล�งคืนพระ

ปวดเบ�จะออกม�เบ�	ออกม�เสือมันนอนอยู่ข้�ง	ๆ	เสือฮ่�	ๆ	ใส่	เสียงร้องจ้�วิ่ง

 �ÁÑ¹äÁèÁÕÍÐäÃ ÁÑ¹¨Ðà»ç¹ÍÐäÃ ÁÑ¹äÁèà»ç¹äÃáËÅÐ�	 หลวงปู่ตื้อบอก �äÁèà»ç¹äÃÁÑ¹µ×è¹ºÒ§·ÕÁÑ¹

ÍÒ¨·Ñ¡·ÒÂà©Â æ ¡çä´é�

	 ท่�นว่�อย่�งนั้น	 มันโฮก	 ๆ	 ใส่ท่�นพระก็โดดเข้�กุฏิ	 	 กุฏิพังกระมัง	 พระองค์นั้นม�อยู่ได้คืน

เดียววันหลังเผ่นเลย	กลัวเสือ	�âÍêÂ ÍÂÙèäÁèä´éáÅéÇ�

 �äÁèà»ç¹äÃáËÅÐ ÍÂÙè¨Ðà»ç¹äÃä» ÁÑ¹¡çÍÂÙè¡Ñº¤¹ ´ÕáÅéÇ¹Õè� ท่�นว่�งั้นนะ

	 มันอยู่แอบ	ๆ 	อยู่นี้ไม่ออกม�ห�คนแหละ	บ�งทีก็เห็นตัว	บ�งทีไม่เห็น	มันอยู่ในป่�	คนอยู่อย่�ง

นี้	 แต่ถ้�มีคนแปลกหน้�ม�มันคำ�ร�มนะท่�นว่�	 ให้มันทำ�มันไม่ทำ�แหละ	 เพร�ะมันเป็นหม�ของพระว่�

งั้นเถอะ	รักษ�เจ้�ของ	ใครม�แปลก	ๆ	หน้�นี่ไม่ได้	มันขู่คำ�ร�ม	ว่�งั้น

 �...ÍÂèÒä»¢Ùèà¢Ò¹Ð...�

	 พอท่�นว่�ยังงั้น	 มันก็เงียบเลย	 เวล�ท่�นไปไหนม�ไหน	 เสือมักจะต�มไปรักษ�ท่�น	 รักษ� 

เงียบ	ๆ	นะ	มันอยู่ในป่�แหละเสือ	ท่�นไปพักภ�วน�นี่	เสือมักจะม�อยู่ข้�ง	ๆ	ถ้�มีคนแปลกหน้�ม�เร�

ถึงจะรู้ว่�มีเสือนะ	ถ้�ไม่มีคนแปลกหน้�ม�ก็เหมือนไม่มีเสือ	มันไม่แสดงตัว	มันอยู่รอบ	ๆ	ข้�ง	ๆ	ถ้�มี

คนแปลกหน้�ม�	พระแปลกหน้�ม�	มันคำ�ร�มใส่	บ�งทีขู่คำ�ร�มเฮ่อ	ๆ	ใส่	พระเลยตกใจร้อง	�àÊ×Í æ�

	 หลวงปู่ตื้อบอกไปว่�
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๒๑๕ ๑๗ ประสบการณ์จากพระธุดงค์



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 �âÍêÂ äÁèà»ç¹äÃáËÅÐ ÁÑ¹ÃÑ¡ÉÒ¾ÃÐÁÑ¹ÍÂÙè¹Õéà»ç¹»ÃÐ¨ำÒ äÁèà»ç¹äÃäÁèµéÍ§¡ÅÑÇÁÑ¹�

	 นี่หลวงปู่ตื้อเป็นอย่�งนั้นนะ	ท่�นว่�ข้�มไปเที่ยวตั้ง	๕	อำ�เภอ	มันยังต�มไปนะเสือตัวนี้		อันนี้

เร�ยังไม่เล่�ให้ฟังถึงเรื่องเจ้�คณะอำ�เภอเข�จะม�ขับไล่ท่�น	อันนี้ขบขันดีนะ

	 ตอนกล�งคืน	แต่ก่อนไม่มีไฟฟ้�	มีแต่ตะเกียงเจ้�พ�ยุ	เจ้�คณะอำ�เภอเห็นท่�นไปอยู่ในป่�จะม�

ขับไล่ท่�น	จุดตะเกียงเจ้�พ�ยุหิ้วม�กล�งคืน	จะม�ขับไล่ท่�น	พอม�ถึงวัด	เสือตัวนั้นออกม�คำ�ร�มใหญ่

เลย	เฮ่อ	ๆ	ท�งนี้เปÔดเลยตะเกียงเจ้�พ�ยุคงจะตกฟ�กแม่น้ำ�โขงไปใหญ่เลย

	 ตกลงเสือขับเสียก่อน	พระนั้นยังไม่ได้ม�ขับหลวงปู่ตื้อแหละ	ถูกเสือขับเสียก่อนแล้ว	เผ่นใหญ่

เลย	ไปใหญ่เลย	แตกทั้งญ�ติทั้งโยมทั้งพระแตกไปด้วยกัน	ฮือ	ๆ 	เลย	เสือมันคำ�ร�มใส่	มันยังไม่ทำ�อะไร

แหละ	มันก็เหมือนกับหม�มีเจ้�ของก็ค�ถ�ท่�นครอบไว้นี่	 มันกลัวใจมันลง	มันไม่ถือเป็นข้�ศึก	 ถือเป็น

เหมือนเจ้�ของ�”

เณรระลึกชาติ

	 “�ท่�นกล่�วไว้ในมห�วิบ�ก	นรกมีถึง	๒๕	หลุม	ตั้งแต่ใหญ่	ๆ 	ขึ้นม�เรื่อย	ๆ 	นี่นรกเมืองผีมีถึง	 

๒๕	หลุม	แล้วจ�กนั้นก็ม�ปลีกย่อย	ถ้�ไปลงนรกอเวจีแล้วกี่กัปกี่กัลปìก็ไม่ได้พ้นแหละ	จมอยู่นั้น	ถึงจะ

เป็นกฎอนิจจังก็กี่กัปกี่กัลปìถึงจะเปลี่ยนม�

	 กรรมของสัตว์	ประเภทนี้พวกฆ่�พ่อฆ่�แม่	ฆ่�พระอรหันต์	ทำ�ล�ยพระพุทธเจ้�	ยุยงให้สงฆ์แตก

จ�กกัน	๕	ประก�ร	ท่�นเรียกอนันตริยกรรม	แปลว่�	กรรมนี้หนักม�ก	แล้วพวกนี้แหละพวกลงไปนั่น 

นี่มีนิท�นสด	 ๆ	 ร้อน	 ๆ	 อันหนึ่งที่จะนำ�ม�พูดให้พี่น้องทั้งหล�ยฟัง	 เร�เป็นคนซักด้วยป�กของเร�เอง 

อันนี้	คือ	เอ�กันต่อหน้�เลย	ซักเลย

	 มีเณรองค์หนึ่ง	อยู่บ้�นน้ำ�ก่ำ�	อำ�เภอพระธ�ตุพนม	จังหวัดนครพนม	เณรนี้ระลึกช�ติได้	ระลึก

ช�ติถอยหลังได้	ช�ติเจ้�ของ	นั่นเอง	แต่ก่อนเข�ชื่อว่�	บัว	เหมือนกับชื่อหลวงต�บัวนี่แหละ	เข�อยู่บ้�น

โคกเล�ะ	ชื่อเข�พูดถูกหมดนะ	เหตุที่จะมีก�รยืนยันรับรองกัน	คือ	อ�จ�รย์ของเข�เอง	เร�พบกับเณรนี้

แล้วก็ไปพบกับอ�จ�รย์	ชื่ออ�จ�รย์ทอง	อ�จ�รย์ของพระบัวนี่

	 พระบัวนี่เป็นหนุ่มแล้วไปฟังเทศน์แล้วเกิดคว�มเลื่อมใส	ท่�นอ�จ�รย์ทองท่�นไปท�งเมืองอุบล	

ไปโน้น	แนะนำ�สั่งสอนประช�ชนเข�เกิดคว�มเค�รพเลื่อมใสน�ยบัวนี่ก็ม�ขอบวชกับท่�น	บวชแล้วก็ติด

สอยห้อยต�มท่�นม�	 ม�อยู่บ้�นส�มผงพอดีม�เป็นไข้ป่�ที่ส�มผงต�ย	 ปÕนั้นพระต�ย	 ๓	 องค์	 นี่ท่�น

อ�จ�รย์ทองท่�นเล่�เองปÕที่ต�ย	๓	องค์นี่นะ	แต่พระบัวนั้นบอกแต่ว่�ม�ต�ยที่บ้�นส�มผงเท่�นั้น	ไม่ได้

บอกว่�ต�ยเท่�นั้นองค์เท่�นี้องค์

 พอต�ยแล้ว	 นี่เร�สรุปเอ�เลยแบกกลดสะพ�ยบ�ตรดูเข�เผ�ศพเร�คนทั้งหล�ยเต็มอยู่ม�เผ�ศพ  

ก็ยืนดูศพอยู่	สะพ�ยบ�ตรแบกกลดอยู่ดูเข�เผ�ศพเข�ไม่สนใจกับเร�เลยคนเป็นร้อย	ๆ 	เต็มอยู่นั่น	เข�ไม่ 

สนใจกับเร�สักคนเดียวเลยเร�ก็ไปยืนดูศพของเร�

	 พอเสร็จแล้วก็ออกไปท�งด้�นตะวันออก	 ศพเร�นี่ก็ถูกเผ�เป็นเถ้�เป็นถ่�นขน�ดนี้แล้วจะหวัง

เอ�อะไรอีก	 เร�ไปแล้วไม่ห่วงใยแล้ว	 แล้วก็ไป	 พอไปก็ไปถึงศ�ล�ใหญ่หลังหนึ่ง	 ศ�ล�นั้นใหญ่ม�กที

เดียว	นี่เป็นเณรนี้เล่�ให้ฟังนะ

	 เหตุที่จะได้ซักถ�มเณรนี้	เพร�ะมีพระม�เล่�ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเณรนี้ระลึกช�ติได้	แล้วพอดีม�

๒๑๖



ง�นศพหลวงปู่มั่นเร�นี่เณรนี้ก็จะม�	 เร�ก็นัดกับพระไว้ว่�ถ้�เณรนั้นม�ให้ม�ห�เร�	 พอดีเณรนั้นม�ก็ให้

ม�ห�จริง	ๆ	แต่ส่วนม�กแกไม่อย�กเล่�เรื่องระลึกช�ติได้

 �àÅèÒ·ÕäÃà»ç¹ä¢é·Ø¡·Õ� ว่�อย่�งนั้น �à¢ç´ ¾ÍàÅèÒàÃ×èÍ§ªÒµÔËÅÑ§ÂéÍ¹ËÅÑ§áÅéÇä¢é·Ø¡·ÕäÁèà¤Â¾ÅÒ´�

 �àÍéÒ ¤ÃÒÇ¹ÕéäÁèãËéä¢é� เร�ก็ว่�อย่�งนั้นแหละ	‘เอ้�	เล่�ม�ให้หมดนะคร�วนี้ไม่ให้ไข้		ม�เล่�กับ

เร�นี่ไม่ให้ไข้’	ก็ไม่ไข้จริง	ๆ	นะ	แปลกอยู่นะ	มีหนเดียวร�ยเดียวนี่ไม่ไข้	พอม�ก็ซักถ�มกันถึงเรื่องต�ย

แล้วไปที่ว่�นี่	ไปศ�ล�ใหญ่หลังหนึ่ง
	 ศ�ล�หลังนั้นเจ้�หน้�ที่พวกยมบ�ลอะไรเหล่�นี้เต็มอยู่นั ่น	 สมุดบัญชีมีเป็นสองกอง	 กอง
ใหญ่เบ้อเร่อเทียวกองหนึ่งเล็ก	 แล้วกองใหญ่นั้นสำ�หรับบัญชีคนทำ�ชั่ว	 กองเล็กนี้สำ�หรับบัญชีคนทำ�ดี	
พระองค์นั้นก็สะพ�ยบ�ตรแล้วไปยืนแล้วพวกนักโทษพูดง่�ย	ๆ	นักโทษทำ�กรรมหนักทำ�กรรมเบ�	กรรม
อะไรก็ต�มเข�แยกไว้เป็นประเภท	ๆ	เต็มศ�ล�
	 ทีนี้เข�เรียกชื่อ	พอเรียกชื่อน�ยนั้น	ๆ	พอเรียกชื่อปั๊บต้องม�ถึงปุêบเลยอำ�น�จแห่งกรรมมันบีบ
บังคับขน�ดนั้นจะอืดอ�ดไม่ได้	พอเรียกชื่อปั๊บจะม�ปุêบ	ๆ	เลย	มีกี่คนโทษประเภทนี้	มีหัวหน้�	๒	คน
เท่�นั้นแหละ	หัวหน้�น่�กลัวม�ก	คนหนึ่งนำ�หน้�คนหนึ่งต�มหลัง	พอเรียกชื่อเสร็จแล้วไล่ลง	พวกนี้ไป
แล้วเรียกพวกนั้นม�อีกเป็นคณะ	ๆ	จนกระทั่งหมด	นี่พูดสรุปเอ�ให้พอดีกับเวล�
 พอหมดแล้วก็ยังเหลือแต่ย�ยคนหนึ่งนั่งอยู่นั่น	 ย�ยคนนั้นเป็นคนเหมือนคนวัดเร�นี่แหละ  
เหมือนคนแต่งตัวไปวัดเร�นี่ไปถือศีลถือธรรม	 มีผ้�เฉวียงบ่�นุ่งผ้�ซิ่นเร�ธรรมด�ไปวัดนี่	 แกนั่งอยู่ท�ง
โน่นเข�เรียกคุณแม่นะ	สำ�หรับย�ยคนนี้เข�เรียกคุณแม่	นอกนั้นเข�เรียกน�ยนั้นน�ยนี้	ๆ	ลงเลย	ๆ	นี่
เข�เรียกคุณแม่
 พอพวกสัตว์นรกไปหมดแล้วเข�เรียกเชิญคุณแม่ม�ที่นี่	 ถ้�คุณแม่อย�กไปสวรรค์ให้ลงที่นี่เลย	
คุณแม่จะไปสวรรค์ชั้นไหนก็ไปได้ให้ลงไปนี้	แล้วรถเข�จะม�รถทิพย์จะม�	ลงไปสระน้ำ�นี้แล้วก็ไปเปลื้อง
ผ้�นี้ออก	ลงจ�กสระนี้แล้วก็เดินบุกน้ำ�ไป
	 รถจะม�ท�งฟ�กสระท�งนั้นแล้วก็ขึ้นรถ	ประดับตกแต่งใหม่หมด	เครื่องประดับประด�ตบแต่ง
เข�จัดเอ�ม�พร้อมรถเลย	พอไปแล้วลงน้ำ�นี่ปั๊บก็ขึ้น	เข�ก็เชิญเลยจูงขึ้น	แต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็เห�ะบึ่ง
ขึ้นเหมือนสำ�ลี...	รถทิพย์	รถทิพย์พูดอะไรพูดไม่ได้แต่มันประจักษ์กับต�อยู่ว่�งั้น
	 เป็นสีง�มอร่�มต�อะไรนี้เร�พูดไม่ถูก...	 รถทิพย์	 แต่ก็ไม่ได้ถ�มว่�รถทิพย์นี้ม�จ�กชั้นไหนจะไป
ชั้นไหน	เป็นแต่เพียงว่�ผู้หญิงคนนี้จะไปสวรรค์	พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังเหลือแต่พระองค์เดียวยืนอยู่
นั่นคือ	พระบัวที่ต�ยไปนั่นแล

��Ã¶·Ô¾Âì Ã¶·Ô¾Âì

¾Ù´ÍÐäÃ¾Ù´äÁèä´é

áµèÁÑ¹»ÃÐ¨Ñ¡Éì¡ÑºµÒ

... à»ç¹ÊÕ§ÒÁÍÃèÒÁµÒ

ÍÐäÃ¹Õé àÃÒ¾Ù´äÁè¶Ù¡��
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ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 เจ้�หน้�ที่เหล่�นั้นเข�ก็ไม่ได้ม�สนใจกับเร�แหละ	 พอเข�ส่งย�ยคนนั้นเสร็จแล้วเข�ก็ทำ�ง�น
ของเข�อยู่บนโต๊ะ
 �áÅéÇÍÒµÁÒàÅèÒ¨ÐãËéä»äË¹ ? äÁèàËç¹àÃÕÂ¡ÍÒµÁÒ�
 �âË ·èÒ¹¹èÐ¶éÒµÑé§ã¨¨Ðä»à¡Ô´àÁ×Í§Á¹ØÉÂì¡çãËé¡ÅÑºËÅÑ§ ÂéÍ¹ËÅÑ§¹Õéä» ¶éÒ¨Ðä»ÊÇÃÃ¤ì¡çãËéÅ§ä»
¹Õé ·èÒ¹ä»ä´é·Ñé§ä»ÊÇÃÃ¤ì·Ñé§ä»àÁ×Í§Á¹ØÉÂì ¶éÒ·èÒ¹¨Ðä»ÊÇÃÃ¤ì¡çãËéÅ§¹Õé àËÁ×Í¹¡ÑºÂÒÂ¤¹¹Ñé¹Å§áÅéÇÃ¶
·Ô¾Âì¨ÐÁÒàÍ§�
 �ÍÒµÁÒäÁèä»áËÅÐÍÒµÁÒËÔÇ¹éำÒ¨Ðä»ËÒ©Ñ¹¹éำÒ¡èÍ¹� 
	 ลงจ�กนั้นก็ลงไป	ๆ 	จนถึงบ้�นน้ำ�ก่ำ�นี่แหละ	บ้�นเข�อยู่ริมทุ่งน�	เข�ม�ตักน้ำ�ก็ไปขอบิณฑบ�ต
ฉันน้ำ�กับเข�	เข�บอกว่�ให้ไปบ้�นหลังนี้นะ	เข�จะตักน้ำ�แล้วให้ไปที่นั่น	ไปรออยู่บ้�นหลังนั้น	เข�ชี้บอก
เห็นบ้�นชัด	ๆ	อยู่บ้�นหลังนั้น	บ้�นหลังจะเกิดเข้�ใจหรือเปล่�	พอไปที่นั่นรู้สึกเคลิ้ม	ๆ	จะหลับ	เหนื่อย

เพลียม�ก	เคลิ้ม	ๆ	แล้วหลับไปเลย	เลยยังไม่ทันได้ฉันน้ำ�	
	 พอตื่นขึ้นม�ที่ไหนได้เกิดแล้ว	 นั่นละที่นี่แกระลึกช�ติของแกได้ตลอดนะระลึกช�ติย้อนหลัง	 ๆ	 
ได้ตลอดเลย	นี่เวล�เร�ซักถ�ม	ทีนี้พอดีอ�จ�รย์ทองของเธอม�	เร�ก็กร�บเรียนถ�มเล่�เรื่องนี้ให้ฟังแล้ว	

โห	ท่�นตกตะลึงนะ	ท่�นตกใจ

 �ãªèáÅéÇ¹Õè¾ÃÐºÑÇ�

 ท่�นก็อธิบ�ยให้ฟังตลอดหมดเลย

ไปส�มผงไปต�ยด้วยกัน	๓	องค์อะไร	ๆ

พระองค์นี้ชื่อบัว	ไล่ผีเก่งนะพระองค์นี้แต่

ไม่เห็นไล่ผีเจ้�ของได้	ท่�นพูดเร�ก็ยังไม่

ลืม	นี่พูดถึงเรื่องระลึกช�ติได้
	 คำ�ว่�ระลึกช�ติได้นี้กับพระพุทธ- 
เจ้�ระลึกช�ติได้มันต่�งกันนะ	 พวกนี้สลบ 
ไสล	พวกนี้ต�ย	ก�รระลึกนั้นระลึกนี้รู้นั้นรู้นี้
มันอ�จเคลื่อนคล�ด	 เพร�ะคนกระเสือกกระสน	 กระวนกระว�ย	 ไม่ได้เหมือนพระญ�ณหยั่งทร�บของ
พระพุทธเจ้�ที่ระลึกช�ติย้อนหลัง	เช่น	ปุพเพนิว�ส�นุสสติญ�ณ	ระลึกช�ติย้อนหลังได้
 เฉพ�ะช�ติของพระองค์นี้มีกี่ภพกี่ช�ติทรงทร�บได้ตลอดทั่วถึง	 ตลอดถึงภพช�ติของสัตว์ทั้งหล�ย 
รู้ได้หมดด้วยพระญ�ณหยั่งทร�บ	 ไม่ได้ด้วยก�รสลบไสลเหมือนอย่�งโลกทั้งหล�ยเข�เป็นกันคนนั้นต�ย
ฟื้นกลับคืนม�แล้วระลึกช�ติได้อย่�งนั้นอย่�งนี้แล้วม�ฮือกันเป็นบ้�ไป

 พระพุทธเจ้�ตรัสรู้พระญ�ณหยั่งทร�บ	 ประก�ศธรรมสอนโลกม�นี้กี่ปÕแล้วไม่เห็นตื่นกันบ้�ง	 

มันเป็นบ้�หรือยังไงมนุษย์เร�นี่มันอย�กว่�อย่�งงั้นนะ	 เร�ไปตื่นกับเรื่องแบบบ้�อย่�งงั้น	 พวกคนสลบ 

ไสลต�ยฟื้นกลับคืนม�แล้วม�ระลึกช�ติได้	แล้วตื่นกันฮือฮ�	ๆ

	 พระพุทธเจ้�ไม่ได้เป็นคนสลบไสลตรัสรู้ขึ้นม�เป็นอรรถเป็นธรรมเป็นศ�สด�เอกของโลก	 รู้แจ้ง 

เห็นจริงในสิ่งทั้งหล�ยประก�ศธรรมสอนไว้ทำ�ไมถึงไม่ตื่นกันบ้�ง	ให้ตื่นนะไม่ตื่นไม่ได้นะ	จมจริง	ๆ	นะ 

ฟังซิว่�นรกเดือดพล่�น	ๆ 	ไม่มีวันมีคืนมีปÕมีเดือนมีอย่�งนั้นตลอดเวล�	พวกสัตว์นรกนี้ก็แน่นอัด	ๆ 	เพร�ะ 

สัตว์ทั้งหล�ยทำ�แต่กรรมชั่วนั่นซิ	 ท�งสวรรค์นี้เบ�บ�งท�งนรกนี้แน่นหน�มั่นคงม�กทีเดียว	 ตั้งแต่เรื่อง

กรรมของสัตว์	ๆ	นี่ละให้จำ�ให้ดีให้สด	ๆ	ร้อน	ๆ	�”
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เทวดาคุ้มครอง

	 “�เรื่องเทวบุตรเทวด�	 เลยพูดให้ฟัง	 พระผู้ท่�นเชี่ยวช�ญท่�นชำ�นิชำ�น�ญในสมัยปัจจุบันนี้

เองยังมีอยู่แต่เหมือนท่�นไม่รู้	พระท่�นรู้เหมือนไม่รู้	ไม่เหมือนฆร�ว�สไม่เหมือนคนทั้งหล�ย	พระท่�นรู้

ก็เหมือนไม่รู้	เห็นเหมือนไม่เห็น	ธรรมด๊�ธรรมด�	อันใดจะเป็นประโยชน์แก่ใครก็หยิบออกม�พูด	ๆ	เมื่อ

ว�นนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องเทวด�ว่�

	 พระท่�นอดข้�วภ�วน�	 อดไปหล�ยวัน	 เทวด�กลัวท่�นหิวกลัวท่�นต�ยเทวด�องค์นั้นเคยเป็น

แม่ของพระองค์นั้น	นั่นท่�นรู้ขน�ดนั้นนะ	ม�ขออุปถัมภ์อุปัฏฐ�ก	มองเห็นกันเดินไปเดินม�	เห็นอยู่

อ�กัปกิริย�แสดงอะไรเห็นอยู่เหมือนคนเห็นอยู่ชัด	ๆ	ในเวล�เงียบ	ๆ	นั้น

	 ท�งพระก็ตกใจซี	 ต�ลืมอยู่ก็เห็นอยู่หลับต�ก็เห็นลืมต�

ก็เห็น	 เห็นอยู่อย่�งนั้นชัด	ๆ	 เหมือนคนธรรมด�	จึงพูดไปว่�  

�âÍêÂ ÍÂèÒ§¹ÕéäÁèä´é¹Ðà´ÕëÂÇà¢Òâ¨ÁµÕ¾ÃÐáËÅ¡¹Ð�	 เทวด�ว่�  

�â¨ÁµÕÂÑ§ä§�

 ‘ก็มองเห็นกันอยู่นี้	 ผู้หญิงกับพระอยู่ด้วยกันได้ยังไง	 

เทวด�ก็เป็นผู้หญิง	หลักธรรมหลักวินัยมีอยู่มิใช่เหรอ’	

 �âÍêÂ ¡ç·ำÒãËéàËç¹áµè·èÒ¹à·èÒ¹Ñé¹áËÅÐ ¤¹Í×è¹ÁÕ¡ÕèËÁ×è¹¡Õè

áÊ¹¤¹¡çäÁèàËç¹ ãËéàËç¹à©¾ÒÐ·èÒ¹à·èÒ¹Ñé¹ ¹Í¡¹Ñé¹äÁèãËéàËç¹�

	 เอ�อ�ห�รทิพย์ม�ให้ดื่ม	พูดกันด้วยภ�ษ�ใจไม่ได้พูดกัน

อย่�งภ�ษ�เร�นะ		เอ�อ�ห�รทิพย์ม�ให้กิน		พระท่�นบอกว่�

 �¡Ô¹äÁèä´é àÇÅÒ¹ÕéäÁè¡Ô¹¢éÒÇ Í´ÍÒËÒÃÀÒÇ¹Ò�

	 บ�งทีก็นำ�อ�ห�รทิพย์ม�ห�กล�งคืน	 นี่เวล�นี้กล�งคืน

ไม่กินก็อ้�งไปเสียแล้วเวล�กล�งวันก็ว่�เวล�นี้อดอ�ห�รก็พลิก

ไปเสีย	เทวด�กลัวทุกข์ย�กลำ�บ�กกลัวเป็นกลัวต�ย

 �¶éÒÍÂèÒ§¹Ñé¹áÁè¨ÐàÍÒ¢éÒÇÁÒ àÍÒ¢éÒÇ·Ô¾ÂìáËÅÐÁÒ·ÒÁÒ¶ÙµÒÁÃèÒ§¡ÒÂãËé«ÖÁà¢éÒä» ãËé¢éÒÇ«ÖÁ

à¢éÒä»�

 �äÁèàÍÒ¶éÒ¡ÅÑÇµÒÂäÁèµéÍ§Í´�	พระท่�นก็แก้ของท่�นไปอย่�งนั้น

	 กล�งวี่กล�งวันก็ม�รออยู่ที่สูง	ๆ	บนถ้ำ�		รักษ�คว�มปลอดภัยให้ลูก	ลูกอยู่คนเดียว	ม�รักษ�

คว�มปลอดภัยให้	ไม่ให้อะไรม�ที่นี่	ถ้�เทวด�ว่�ไม่ให้ม�	สัตว์เสือช้�งก็ม�ไม่ได้	ไม่ว่�ช้�งว่�เสือว่�อะไร	 

เทวด�ไม่ให้เข้�ม�ในบริเวณนี้	พวกสัตว์พวกเปรต	พวกผีอะไรไม่ให้เข้�ม�	เทวด�รักษ�อยู่	นี่อย่�งนี้ก็มี	 

ฟังเอ�	แต่พวกเทวด�นี้ร่�งก�ยเหมือนสำ�ลีนะ...	เบ�	เบ�	เหมือนสำ�ลี	ลงม�เหมือนสำ�ลีปลิวลงม�ขึ้นก็

เหมือนสำ�ลี	 เดินแบบธรรมด�เร�นี้ก็ได้	 ได้ทุกแบบ	แบบสำ�ลีม�ก็มี	 แล้วแต่อ�ก�รแบบไหนที่ควรจะใช้ 

ยังไง	ๆ	อิริย�บถใดควรจะใช้ยังไงใช้ได้ทั้งนั้น

	 ที่แปลกประหล�ดม�กก็เวล�คนต�ย	พระไปอยู่ในถ้ำ�ไกล	ๆ	จ�กบ้�น	บ้�นในป่�ในเข�ไม่ค่อย

มีพระละซิ	ในป่�ในเข�ไม่ค่อยมีพระ	ครั้นเวล�คนต�ยก็ม�นิมนต์	พระท่�นไปกุสล�ให้	ใครต�ยก็ต�มใน

หมู่บ้�น	เข�ต้องม�นิมนต์ท่�นไป	กุสลาธัมมา	ทีนี้พอคนต�ย	ท�งพระนี้รู้แล้วนี่

 �âË áÅéÇ¡Ñ¹ ¾ÃØè§¹ÕéµéÍ§ä»ÍÕ¡áÅéÇ�

��ºÒ§·Õ¡çÃÙé¢Öé¹ÀÒÂã¹

µÑÇàÍ§ ºÒ§·Õà·Ç´ÒÁÒ

ºÍ¡ÇèÒ... ¤¹µÒÂáÅéÇ...�

๒๑๙ ๑๗ ประสบการณ์จากพระธุดงค์



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 ตอนนั้นท่�นไม่ได้ฉันข้�วนะ	 เป็นช่วงเวล�ที่พระท่�นอดอ�ห�รภ�วน�อยู่ก็เลยต้องเดินท�งไป 
กุสล�ให้เข�ในหมู่บ้�นนู่น
 �àÍÒÍÕ¡áÅéÇ¤¹µÒÂáÅéÇ�	ต�ยในบ้�นโน้น	ท่�นรู้แล้วท�งนี้
 �¤¹µÒÂã¹ºéÒ¹ÍÕ¡áÅéÇ� บ�งทีก็รู้ขึ้นภ�ยในตัวเอง	 บ�งทีเทวด�ม�บอกว่�	 �¤¹µÒÂáÅéÇ¹Ð�  
อย่�งนั้นก็มี	 มีได้หล�ยท�ง	 ม�จ�กเทวด�ก็มี	 ออกจ�กคว�มรู้เจ้�ของก็มี	 บอกอะไรก็จริงทั้งนั้นพอ 
ประม�ณสัก	๑๐	โมงเช้�	เข�ขึ้นภูเข�
 �ÁÒáÅéÇ�
 �ÁÒÍÐäÃÅèÐ ?� คอยฟังคำ�ตอบ
 �ÁÒ¹ÔÁ¹µìä»â»Ã´ÊÑµÇì�
	 แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์	 ไม่มีผิดไม่มีเคลื่อนเลย	พอตื่นนอนขึ้นม�เอ�แล้ววันนี้เตรียมกุสล�แล้ววันนี้	
พอ	๙	โมงเช้�หรือ	๑๐	โมงเช้�	คนโผล่ขึ้นไปแล้ว
 �ÍÐäÃÅèÐâÂÁ ?�
 �âÍêÂ ¹ÔÁ¹µìä»â»Ã´ÊÑµÇì�
	 พวกเร�มันพวกต�บอดไม่เห็น	 ท่�นผู้ต�ดีท่�นเห็นธรรมด�เหมือนเร�ต�ดีเห็นอะไรนี่	 ท่�น 
ผู้ต�ดีภ�ยใน	 นี่ละสิ่งเหล่�นี้พระพุทธเจ้�กล่�วไว้ทั้งหมดผิดที่ตรงไหน	 นี่ละเครือของศ�สน�	 กิ่งก้�น 
ของศ�สน�	มีอยู่หมดเลย	ตั้งแต่อริยสัจ	เป็นต้น	เป็นแกน	ขย�ยกิ่งก้�นส�ข�ออกไปห�พวกเปรต	พวก
นรก	สวรรค์	พรหมโลกนิพพ�น	พวกเปรตพวกผีพวกอะไร	ๆ	นี้เป็นกิ่งก้�นของอริยสัจในวงศ�สน��”

ช้างประสานเสียงพระ

	 มีเรื่องขบขันเรื่องหนึ่งที่ท่�นมักจะได้เล่�อยู่เสมอ	 แม้เหตุก�รณ์จะผ่�นม�หล�ยปÕแล้วเกี่ยวกับ

พวกช้�งภ�ยในบริเวณวัดป่�ด�นศรีสำ�ร�ญ	อำ�เภอพรเจริญ	จังหวัดหนองค�ย	ซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่คำ�ตัน

ท่�นพักอยู่	ดังนี้

	 “�ขบขันที่ว่�	 ในบริเวณนั้นเป็นหินด�น	 แล้วก็พวกช้�งพ�กันม�เล่นน้ำ�อยู่บริเวณหินด�น 

ที่มีน้ำ�เต็มอยู่แถวนั้น	ตั้งแต่สมัยคนยังมีน้อย	ๆ	โน้น	คนมีอยู่ไม่ม�กนะ	พระท่�นไปภ�วน�อยู่ที่นั่น	พวก

หมู่เพื่อนเดียวกันเล่�ให้ฟัง	เร�เองก็เคยเล่�ให้ญ�ติโยมฟังขบขันจะต�ยแหละ

	 พระธุดงคกรรมฐ�นท่�นไปปักกลดอยู่บริเวณนั้น	แถว	ๆ 	 

บริเวณหินด�นซึ่งมีน้ำ�ม�ก	รอบ	ๆ	บริเวณหินด�นที่พระท่�นไป

พักนั้น	โขลงช้�งก็ม�เล่นน้ำ�ที่นั่นละซิ	เล่นน้ำ�ทีม�กันเป็นโขลง	ๆ	 

เล่นจนกระทั่งคนรำ�ค�ญ	 เสียงมันอึกทึก	บ�งคืนจวนสว่�งจึงพ�

กันหนีไป	 ไม่ทร�บว่�เข�กินอะไรกัน	 เพร�ะเล่นน้ำ�อยู่นั่นเกือบ

ตลอดคืนแต่ละครั้ง	ๆ

	 วันหลังม�	 พระท่�นก็นัดแนะกันติดต่อช�วบ้�นให้เข�เอ�ปÕ๊บแตกม�สำ�หรับเค�ะไล่ช้�ง	 และ 

ช�วบ้�นก็นำ�ปÕ๊บแตกม�ให้จริง	ๆ	ตั้งหล�ยลูก	พอถึงเวล�กล�งคืนช้�งก็พ�กันม�เล่นน้ำ�ที่บริเวณหินด�น 

นั้นพระพักอยู่ตรงไหน	ๆ 	ก็เอ�ปÕ๊บแตก	ๆ 	ไปไว้ที่ตรงนั้น	เวล�โขลงช้�งม�เล่นน้ำ�ที่นั่นก็เค�ะขึ้นพร้อมกัน	 

เสียงเค�ะปÕ๊บแต่ละองค์ดังเปêก	ๆ	ขึ้นทุกทิศทุกท�งรอบบริเวณนั้น

๒๒๐



	 โขลงช้�งก็ตื่น�วิ่ง	ผู้เค�ะปÕ๊บก็มีแต่เค�ะท่�เดียว	ไม่คิดหน้�อ่�นหลัง	เค�ะเปêก	ๆ	ช้�งต่�งตัวก ็

ต่�งกลัวและต่�งตัวต่�งวิ่งหนี	ไปท�งโน้น	ก็เปêก	ๆ 	ไปท�งนั้น	ก็เปêก	ๆ 	วิ่งม�ท�งนี้	ก็เปêก	ๆ 	ช้�งก็ต่�งตัว 

ต่�งวิ่งไปม�	และวิ่งไปชนเอ�กุฏิพระที่อยู่บนหินด�นใส่เข้�เปรี้ยง	กุฏิพระที่ตั้งอยู่บนหินด�นก็ล้มครืนลง

	 พระที่นั่งอยู่ในกุฏินั้นก็ร้องลั่นขึ้นที่นั้น	ช้�งก็วิ่งไปใหญ่	เอ�ตัวรอด	เพร�ะมันวิ่งหนีต�ยนี่	กุฏิก็

ไม่ใช่กุฏิฝังดิน	เป็นกุฏิตั้งอยู่บนหินด�น	ชนปั๊งเข้�	กุฏิก็หง�ยล้มลงไป	พระก็ร้อง	ช้�งก็ร้อง

	 ส่วนช้�งทั้งร้องทั้งเผ่นหนี	 แต่พระนั่นร้องอยู่ในกุฏิที่ถูกช้�งล้มลงไป	 ตื่นเช้�ม�	 หัวเร�ะกันลั่น

เลย	แถวนี้แลที่หลวงพ่อตันอยู่�”
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๖
สาÂãÂáËè§¸รรÁ



l เคล็ดลับ...	ภูมิจิตภูมิธรรม

l สนทน�ธรรม	เป็นธรรม	เพื่อธรรม

	 -	หลวงปู่ข�ว	อน�ลโย

	 		วัดถ้Óกลองเพล	อ.เมือง

	 		จ.หนองบัวลÓภู

	 -	สมเด็จพระมห�มุนีวงศ์

	 		(สนั่น	จันทปัชโชโต	ป.ธ.๙)

	 		วัดนรน�รถสุนทริก�ร�ม	กรุงเทพÏ

	 -	หลวงปู่แหวน	สุจิณโณ

	 		วัดดอยแม่ปั๋ง	อ.พร้�ว

	 		จ.เชียงใหม่

	 -	หลวงปู่คÓดี	ปภ�โส

	 		วัดถ้Óผ�ปู่	อ.เมือง	จ.เลย

	 -	หลวงพ่อบัว	สิริปุณโณ

	 		วัดป่�หนองแซง	อ.หนองบัวซอ

	 		จ.อุดรธ�นี

l  ท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทอง	ธัมมวโร 

วัดป่�แก้วชุมพล	อ.สว่�งแดนดิน 

จ.สกลนคร

l  หลวงปู่หล้�	เขมปัตโต 

วัดภูจ้อก้อ	อ.หนองสูง	จ.มุกด�ห�ร

l  หลวงปู่ลี	กุสลธโร	 

วัดภูผ�แดง	อ.หนองวัวซอ 

จ.อุดรธ�นี

l  หลวงปู่คÓตัน	ฐิตธัมโม 

วัดป่�ด�นศรีสÓร�ญ		อ.พรเจริ	ญ	

จ.หนองค�ย

l  ท่�นอ�จ�รย์วันชัย	วิจิตโต 

วัดป่�สังฆ�ร�ม	อ.หนองวัวซอ 

จ.อุดรธ�นี

๑๘ ธรรมสากัจฉาตามกาล หน้�	๒๒๔

๑๙ แสงธรรม ส่องทาง หน้�	๒๓๔

๖ สาÂãÂáËè§¸รรÁ



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

๑๘
¸รรมสา¡ัจ©าตาม¡าÅ

เคล็ดลับ... ภูมิจิตภูมิธรรม

	 เทศน�อบรมพระตอนหนึ่งของหลวงต�กล่�วว่�

	 “�ในหนังสือที่มีอยู่ในธรรมบทที่กล่�วว่�	กัลย�ณชนไม่ส�ม�รถตอบปัญห�ของพระโสด�บันได้	 

พระโสด�บันไม่ส�ม�รถตอบปัญห�ของพระสกิท�ค�มีได้	 พระสกิท�ค�มีไม่ส�ม�รถตอบปัญห�ของ 

พระอน�ค�มีได้	พระอน�ค�มีไม่ส�ม�รถตอบปัญห�ของพระอรหันต์ได้

	 แม้พระอรหันต์ก็ไม่ส�ม�รถตอบปัญห�ของพระโมคคัลล�น์	 พระส�รีบุตรได้	 ถึงพระส�รีบุตร 

โมคคัลล�น์ก็ไม่ส�ม�รถตอบปัญห�ของพระพุทธเจ้�ได้	 คือคว�มส�ม�รถต่�งกัน	 พอถึงขั้นอรหัตก็พอ 

แล้ว

	 ส่วนที่ว่�พระส�รีบุตร	 โมคคัลล�น์	 ไม่ส�ม�รถตอบปัญห�พระพุทธเจ้�ได้นั้น	 หม�ยถึง	 คว�ม

กว้�งแคบลึกตื้นแห่งคว�มรู้นั้นต่�งกัน	นอกจ�กคว�มบริสุทธิ์ไปแล้วยังมีคว�มลึกตื้นต่�งกัน		กว้�งแคบ

ต่�งกันภูมิของพระพุทธเจ้�เป็น	¾Ø·¸ÇÔÊÑÂ	ภูมิของพระส�รีบุตรโมคคัลล�น์เป็น	ÊÒÇ¡ÇÔÊÑÂ	จึงต่�งกัน

 ÊÒÁÑญÇÔÊÑÂ กับ	ÍÃÔÂÇÔÊÑÂ ก็ผิดกันแต่ละขั้นละภูมิมีเคล็ดลับประจำ�ขั้นภูมินั้น	ๆ 	ถ�มเคล็ดปั๊บก็ติด	 

ดังพระเรียนจบพระไตรปÔฎกครั้งพุทธก�ล	แต่ลืมเนื้อลืมตัว	ดูถูกเหยียดหย�มพระปฏิบัติ	ห�ว่�นั่งหลับหู

หลับต�ไม่ทำ�ประโยชน์อะไรให้แก่โลกเลยจะเอ�ปัญห�ม�ถ�มพระปฏิบัติท่�น

 พระพุทธเจ้�ทรงทร�บจึงเสด็จม�ท่�มกล�งสงฆ์ที่กำ�ลังสันนิบ�ตนั้นว่�	 พวกนี้กำ�ลังจะม�ทำ�ล�ย 

ลูกศิษย์เร�ตถ�คตแล้วมันจะไปตกนรกกันทั้งหมด		ท่�นไม่ได้กลัวพระปฏิบัติจะเสีย		ท่�นว่�พวกนี้จะตก 

นรกกันทั้งหมด

	 พอเสด็จถึง	 พระองค์ทรงตั้งปัญห�ขึ้นปั๊บถ�มพวกใบล�นเปล่�ตอบไม่ได้	 รับสั่งถ�มพระปฏิบัติ

ปั๊บ	ตอบได้ผึง	ยกปัญห�ขึ้นปั๊บถ�มพวกนั้น	นิ่งเหมือนคนต�ยแล้วตอบไม่ได้	วกกลับม�ถ�มพระปฏิบัติ	

ตอบได้ปุêบ	ๆ	ตลอด	จ�กนั้นพระพุทธเจ้�ก็แสดงธรรมขน�บเสียอย่�งเต็มที่ว่�

 ��¾Ç¡à¸Í¹Ñé¹¹èÐ àËÁ×Í¹¡ÑºÅÙ¡¨éÒ§àÅÕéÂ§â¤ãËéà¢Ò ä´é¤èÒ¨éÒ§à¾ÕÂ§ÃÒÂÇÑ¹ æ à·èÒ¹Ñé¹ äÁèàËÁ×Í¹ÅÙ¡

¢Í§àÃÒ ËÁÒÂ¶Ö§ ¾ÃÐ»¯ÔºÑµÔ«Öè§à»ç¹à¨éÒ¢Í§â¤ â¤¡çà»ç¹ÊÁºÑµÔ¢Í§µÑÇ ¹éำÒ¹Áâ¤¡çä´é´×èÁàµçÁàÁç´àµçÁË¹èÇÂ 

µÒÁ¤ÇÒÁµéÍ§¡ÒÃ

 ¾Ù´àÃ×èÍ§¸ÃÃÁ¡çà»ç¹à¨éÒ¢Í§¸ÃÃÁà»ç¹¸ÃÃÁÊÁºÑµÔà»ç¹ÁËÒÊÁºÑµÔ ¾Ç¡à¸Í¹Õéà¾ÕÂ§áµèàÃÕÂ¹ áÅÐ

¨´¨ำÒÁÒà©Â æ ¸ÃÃÁÊÁºÑµÔÍÑ¹á·é¨ÃÔ§ÂÑ§äÁèà¤Âä´é´×èÁºéÒ§àÅÂÊèÇ¹ÅÙ¡àÃÒµ¶Ò¤µ·Ñé§ä´é»¯ÔºÑµÔ·Ñé§ä´é´×èÁ¸ÃÃÁ

ÃÊâ´ÂÊÁºÙÃ³ì ¨Ö§äÁè¤ÇÃ»ÃÐÁÒ·��

	 ปัญห�ที่พระพุทธเจ้�ทรงรับสั่งถ�มเป็นปัญห�ท�งด้�นจิต	 พอม�ถ�มพวกปฏิบัติตอบได้ผึง	 ๆ	

เลย...”

๒๒๔



สนทนาธรรม เป็นธรรม เพื่อธรรม

	 คำ�กล่�วตอนหนึ่งของท่�นเก่ียวกับก�รสนทน�ธรรมภ�คปฏิบัติของพระผู้มุ่งอรรถมุ่งธรรมควรมี

แนวท�งต่อไปนี้

 “...ก�รสนทน�ธรรมะกันในท�งภ�คปฏิบัติ	ผู้นั้นปฏิบัติอย่�งนั้น	ๆ 	มีคว�มรู้คว�มเห็นอย่�งนั้น	ๆ 	...	 

คว�มรู้คว�มเห็นอันเป็นผลเกิดแปลก	ๆ	ต่�ง	ๆ	กันม�	มันเป็นคติเครื่องพยุงจิตใจซึ่งกันและกันอยู่ม�ก�

	 ก็เพร�ะท่�นมุ่งเพื่อยึดคติจ�กธรรมของกันและกันจริง	ๆ	ไม่มีทิฐิม�นะเข้�แฝงเลย	แม้ต่�งคน

ต่�งยังมีกิเลสด้วยกัน...	 ท่�นสนทน�ต�มภูมิจิตภูมิธรรมที่ปร�กฏขึ้นจ�กจิตตภ�วน�ซึ่งตนบำ�เพ็ญม�...	

และสงสัยก็ศึกษ�ไต่ถ�มกันเป็นระยะไป	 ท่�นที่เข้�ใจก็อธิบ�ยให้ฟังต�มลำ�ดับแห่งคว�มสงสัยจนอีกฝ่�ย

หนึ่งเข้�ใจ�

	 ก�รสนทน�ธรรมที่เกิดจ�กคว�มรู้ภ�ยใน	 แม้ผู้ม�เล่�และเรียนถ�มปัญห�จะมีพรรษ�อ่อนกว่�

กันอยู่ม�ก	แต่ก�รเล่�	และก�รไต่ถ�มนั้นแฝงอยู่ด้วยคว�มอ�จห�ญมั่นใจในคว�มรู้	และปัญห�ของตน 

ไม่พรั่นพรึงหวั่นไหว	 หรือประหม่�กลัวท่�นจะซัก	 หรือทักท้วงแต่อย่�งใดพูดไป	 และถ�มไปต�มคว�ม

รู้สึกของตนและยอมรับกันโดยท�งเหตุผลของแต่ละฝ่�ย

	 ถ้�ตอนใดเหตุผลยังลงกันไม่ได้ก็ซักซ้อมกันอยู่ในจุดนั้นจนเป็นที่เข้�ใจ	 แล้วค่อยผ่�นไปโดยไม่มี

ฝ่�ยใดสงวนศักดิ์ศรีดีชั่วของตนอันเป็นลักษณะโลกแฝงธรรมให้นอกเหนือจ�กคว�มหวังเข้�ใจต่อกัน�

	 ต่�งมีคว�มสนใจเอื้อเฟื้อต่อธรรมของกันโดยสม่ำ�เสมอแต่ต้นจนอวส�นแห่งปัญห�ธรรม	 

ไม่แสดงคว�มอิดหน�ระอ�ใจ	 ไม่แสดงคว�มดูถูกเหยียดหย�มด้วยภูมิจิตภูมิธรรมของกันและกัน	 ต่�ง

สนทน�กันด้วยคว�มบริสุทธิ์ใจ	หวังคว�มรู้	และคว�มอนุเคร�ะห์จ�กกันจริง	ๆ...”

 ก�รสนทน�ธรรมภ�คปฏิบัติของหลวงต�นั้น	 ท่�นมีโอก�สพบปะพูดคุยกับครูบ�อ�จ�รย์องค์

สำ�คัญ	ๆ	หล�ยองค์ในว�ระต่�ง	ๆ	กัน	ครูบ�อ�จ�รย์บ�งท่�นมีพรรษ�ม�กกว่�	บ�งท่�นก็น้อยกว่�บ�ง

ท่�นเป็นลูกศิษย์	 บ�งท่�นเป็นถึงครูบ�อ�จ�รย์ของหลวงต�สมัยเรียนปริยัติ	 หรือแม้กระทั่งองค์สมเด็จ

พระสังฆร�ช	สมเด็จพระมห�สมณเจ้�กรมหลวงวชิรญ�ณวงศ์	(ม.ร.ว.ชื่น	นพวงศ์)	ที่หลวงต�ให้คว�ม

เค�รพนับถือเสมอม�แม้จนทุกวันนี้	ท่�นก็ยังมีโอก�สเข้�กร�บด้วย

 ก�รเข้�กร�บสมเด็จพระสังฆร�ชในครั้งนั้น	 เป็นที่ฉงนสนเท่ห์แก่หมู่เพื่อนของท่�นอยู่ม�ก  

ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิห�ร

(ถ่�ยเมื่อ	๒๒	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	๒๕๑๕)

ในพระอุโบสถ	วัดบวรนิเวศวิห�ร		(ถ่�ยเมื่อ	๓	มกร�คม	พ.ศ.	๒๕๐๘)

๒๒๕ ๑๘ ธรรมสากัจฉาตามกาล



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

เพร�ะโดยปกติจะไม่มีพระเณรองค์ใดเข้�กร�บสมเด็จÏ	แบบเดี่ยว	ๆ	เช่นนี้	นอกจ�กนี้แล้วก�รสนทน�

ยังใช้เวล�น�นจนถึงกับทำ�ให้บรรด�พระเณรต่�งรู้สึกประหล�ดใจอยู่ไม่น้อยทีเดียว

	 สำ�หรับก�รสนทน�ธรรมกับครูบ�อ�จ�รย์องค์อื่น	ๆ	นั้น	ขอยกม�แสดงเพียงบ�งท่�น	ดังนี้

หลวงปู่ขาว อนาลโย

วัดถ้ำากลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำาภู

	 หลวงปู่ข�วเป็นลูกศิษย์องค์สำ�คัญของท่�นอ�จ�รย์มั่น

องค์หนึ่ง	ในสมัยหนุ่มท่�นมีนิสัยอ�จห�ญทรหดอดทน	และจริงจัง

ในก�รบำ�เพ็ญเพียรม�กท่�นเที่ยวธุดงค์ไปทั้งท�งภ�คอีส�น	 และ

เหนือ	 กระทั่งได้กำ�ลังครั้งสำ�คัญที่จังหวัดเชียงใหม่	 หลวงต�เป็นผู้

เรียบเรียงประวัติของหลวงปู่ข�วขึ้น	 เพร�ะมีโอก�สได้ซักถ�มพูด

คุยข้ออรรถธรรมที่ลึกซ้ึงกับท่�นคร�วหนึ่งของก�รเทศน์อบรมพระ

ภ�ยในวัด	ท่�นพูดถึงก�รสนทน�กันในครั้งนั้นว่�

	 “�หลวงปู่ข�วนี่	เคยพูดกันตั้งแต่นู้น	นี่ก็ไม่เคยพูดกันอีก

นะ	ตั้งแต่ไปอำ�เภอหนองบัวลำ�ภู	คุยกันสนุกสองต่อสอง�	๒	ทุ่ม 

เริ่มจนกระทั่ง	๖	ทุ่ม�	ท่�นให้เร�พูด	เร�ก็พูดให้ฟัง	ท่�นเป็นผู้ฟัง 

นี่นะ	เริ่มแต่	ก.ไก่	ก.ก�	เรื่อย	ทุกกิทุกกีเป็นยังไง	ๆ 	ว่�ไปโดยลำ�ดับ	ๆ 	 

จนกระทั่งหมดคว�มส�ม�รถของเร�แล้ว	เร�ก็มอบถว�ยท่�นเลย	บอกว่�

 �·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìÍÂèÒ¼Ù¡à»ç¹¤ÇÒÁà¡Ã§ã¨¡ÃÐ¼Á ©Ð¹Ñé¹¢Ñ´¢éÍ§µÃ§äË¹ ÁÑ¹äÁè¶Ù¡µÃ§äË¹ ¢ÍãËé

·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìºÍ¡¡Ñ¹ÍÂèÒ§µÃ§ æ àÍÒ ¿Ò´ãËéàµçÁ·ÕèàÅÂ

 ¼ÁËÁ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶à·èÒ¹ÕéáËÅÐ ¶éÒµÔ´¡çµÔ´áººÇèÒäÁèÊ¹ã¨¨Ðá¡éàÅÂ¢¹Ò´¹Ñé¹áËÅÐ ËÅ§¡ç

ËÅ§¢¹Ò´¹Ñé¹áËÅÐ�

	 แต่ท่�นก็ไม่พูดม�กนะ		เร�ก็ไม่ลืมนี่สรุปเอ�เลยนะนี่นะ	คุยกันม�ตั้งแต่	๒	ทุ่มจนกระทั่งถึง	๖	

ทุ่ม	เร�เดินม�ถึง	๕	ทุ่มเรื่องของเร�	เรื่องของท่�นมีเพียงชั่วโมงเดียว	ไม่ถึงชั่วโมง

	 พอพูดของเร�เสร็จลงแล้ว	มอบลงแล้ว	ไม่ให้ท่�นผูกเป็นคว�มเกรงอกเกรงใจไว้ว่�ผมเป็นมห�

เปรียญ	 หรือได้เคยปฏิบัติกับครูบ�อ�จ�รย์ม�เป็นยังไง	 ไม่เป็นปัญห�ที่จะม�กีดกันท่�นอ�จ�รย์ให้พูด

ด้วยคว�มสะดวกไม่ได้	ไม่ต้องเอ�เป็นอุปสรรค	ท่�นอ�จ�รย์พูดเลยว่�

 �ÂÍÁÃÑº·Ø¡ÍÂèÒ§ÅèÐ ÊÔè§·ÕèÁÑ¹ÊØ´ÇÔÊÑÂ¼Á áÅéÇä»áÅéÇ�

 �¼Á¡ç¾Ù´¡ÃÒºàÃÕÂ¹ä´éà¾ÕÂ§à·èÒ¹Õéá¤è¹ÕéÅèÐ  ¶éÒËÒ¡ÇèÒµÔ´¡çµÔ´áººà¨éÒ¢Í§äÁèÁÕ¤ÇÒÁÊ¹ã¨¨Ðá¡é  

äÁèÃÙé¢¹Ò´¹Ñé¹ÅèÐ äÁèÃÙé¨¹¡ÃÐ·Ñè§ÁÑ¹ä»¶Ö§äË¹¹Ñè¹áËÅÐ µÔ´µÔ´ÍÂÙèµÃ§äË¹¹Ñè¹áËÅÐ äÁèÃÙéàÅÂ ¶éÒÇèÒ¹Í¹

µÒÂ ¡ç¹Í¹«ÐàÅÂàËµØàÅÂ¼Åâ¹è¹áËÅÐ�

	 จ�กนั้นท่�นก็พูดม�	ท่�นพูดเอ�เฉพ�ะเคล็ดนะ

 �àÍÍ ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ·Ò§¨Ôµ¹Õé ÁÑ¹¡çÁÕ ò à¤Åç´·ÕèÊำÒ¤Ñญ ¡ÒÁÃÒ¤Ð ñ ÍÇÔªªÒ ñ ·èÒ¹ÁËÒ¡ç¾Ù´ÁÒ

ËÁ´áÅéÇ äÁèÁÕ·Õè¢éÍ§ã¨Ê§ÊÑÂ à»ç¹ÍÑ¹ÇèÒ¶Ù¡µéÍ§à¢éÒ¡Ñ¹ä´é·Ø¡ÍÂèÒ§�

	 ท่�นก็เลยรวบเอ�เลย

หลวงปู่ข�ว	อน�ลโย

๒๒๖



 �¼Á¡çà»ç¹ÍÂèÒ§¹Ñé¹ÅÐ ·èÒ¹ÁËÒ äÁèÁÕÍÐäÃà»ç¹¢éÍ¢Ñ´áÂé§¡Ñ¹ ÍØºÒÂÇÔ¸Õ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÇéÒ§á¤º¹Ñé¹ ÁÑ¹

à»ç¹áµèÍØºÒÂ¢Í§áµèÅÐ¤¹ æ áµèÇèÒÊำÒ¤Ñญ·Õè¨Ôµ·ÕèÃÇÁÁÑ¹àËÁ×Í¹¡Ñ¹�

	 ท่�นสรุปเอ�อย่�งงั้นเลย		จ�กนั้นท่�นก็เล่�ให้ผม	ถึงสถ�นที่ที่ท่�นเป็น�”

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จันทปÑชโชโต ป.ธ.๙)

วัดนรนารถสุนทริการาม กทม.

 สมเด็จพระมห�มุนีวงศ์	 เป็นพระมห�เถระอีกรูปหนึ่งที่หลวงต�นำ�ม�เล่�เป็นตัวอย่�งสอนแก่

พระเณรว่�	ครั้งหนึ่งท่�นกับท่�นเจ้�คุณธรรมเจดีย์๑	มีธุระไปเยี่ยมท่�นเจ้�คุณสมเด็จÏ	ที่วัดนรน�รถÏ

 เมื่อไปถึงกุฏิของเจ้�คุณสมเด็จÏ	 ท่�นเจ้�คุณธรรมเจดีย์ก็ผลักประตูห้องเข้�ไปต�มแบบคนที่

สนิทสนมกันม�น�นพบว่�	ท่�นเจ้�คุณสมเด็จÏ	กำ�ลังนั่งสม�ธิอยู่	เจ้�คุณสมเด็จÏ	แสดงคว�มยินดีเป็น

อย่�งยิ่งที่เห็นว่�เจ้�คุณธรรมเจดีย์อุตส่�ห์เมตต�ม�เยี่ยมเยียน	จ�กนั้นจึงได้สนทน�กันอยู่พักใหญ่	ตอน

หนึ่งของก�รสนทน�	ท่�นเจ้�คุณสมเด็จÏ	พูดขึ้นว่�

 �...¼ÁàÍ§áÁéÍÂÙè¡ÃØ§à·¾ฯ ¡çäÁèä´é©Ñ¹ÍÒËÒÃ´Ôº æ ´Õ æ ¹Ð ¡ç©Ñ¹¢Í§áËé§ æ ä»ÍÂèÒ§¹Ñé¹áËÅÐ 

©Ñ¹¢Í§´Õ¨ÃÔ§ æ ÀÒÇ¹ÒäÁè´Õ...�

	 เมื่อเจ้�คุณสมเด็จÏ	 กล่�วถึงจุดนี้ทำ�ให้หลวงต�รู้สึกถึงใจกับคว�มเป็นนักภ�วน�	 และนักต่อสู้

สังเกตใจของท่�น	 เพร�ะหลวงต�ท่�นทร�บดีว่�ผู้บำ�เพ็ญจิตตภ�วน�จำ�ต้องมีก�รระมัดระวัง	 และคอย

ควบคุมสิ่งที่จะทำ�ให้ขัดขว�งต่อก�รภ�วน�ได้	 ด้วยเหตุนี้เองทำ�ให้หลวงต�ให้คว�มเค�รพต่อท่�นเจ้�คุณ

สมเด็จÏ	เสมอม�

๑	เจ้�คุณพระธรรมเจดีย์	(จูม	พันธุโล)	เป็นพระอุปัชฌ�ย์ของหลวงต�

หลวงต�กับสมเด็จพระมห�มุนีวงศ์

๒๒๗ ๑๘ ธรรมสากัจฉาตามกาล



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

วัดดอยแม่ปÑ๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

	 คร�วหนึ่งท่�นมีโอก�สเดินท�งไปจังหวัดเชียงใหม่	 จึงได้เข้�กร�บหลวงปู่แหวน	 ซึ่งท่�นก็เป็น 

ศิษย์รุ่นใหญ่องค์หนึ่งของท่�นอ�จ�รย์มั่นเช่นกัน	 จ�กก�รสนทน�ในครั้งนั้นทำ�ให้ท่�นกล่�วถึงหลวงปู่แหวน 

ด้วยคว�มเค�รพบูช�ว่�

	 สำ�หรับท่�นเจ้�คุณสมเด็จÏ	 เองก็เช่นกัน	 สังเกตว่�ท่�นก็ได้ให้คว�มเมตต�	 และให้เกียรติต่อ

องค์หลวงต�อยู่ไม่น้อย	 ทุก	 ๆ	 ปÕห�กมีก�รทำ�บุญเนื่องในวันคล้�ยวันเกิดของเจ้�คุณสมเด็จÏ	 ท่�นเจ้�

คุณสมเด็จÏ	จะต้องได้นิมนต์หลวงต�ไปแสดงธรรมอยู่เสมอ

 ทุกครั้งที่หลวงต�มีโอก�สไปกร�บเยี่ยมเยียน	 เจ้�คุณสมเด็จÏ	 ท่�นจะคึกคักขึ้นทันที	 ดัง

เหตุก�รณ์ซึ่งสมเด็จÏ	 กำ�ลังนอนป่วยอยู่ที่โรงพย�บ�ล	 ครั้นพอทร�บว่�หลวงต�ม�เยี่ยม	 ท่�นเจ้�คุณ 

สมเด็จÏ	อุตส่�ห์รีบลุกขึ้นรับทันที	ดูทีท่�ว่�ตื่นเต้นดีใจแบบรื่นเริงในธรรม	พร้อมกับกล่�วยกย่องหลวงต�ว่�

 �...àÈÃÉ°Õ¸ÃÃÁÁÒáÅéÇ àÈÃÉ°Õ¸ÃÃÁÁÒáÅéÇ ¹ÑºÇÑ¹¨ÐËÒÂÒ¡ áµèàÈÃÉ°Õà§Ô¹¹ÕéÁÕà¡Å×èÍ¹...�

 หลังจ�กวันนั้นไม่น�น	 ท่�นก็ห�ยอ�พ�ธอย่�งรวดเร็วจนเป็นที่ประหล�ดใจแก่แพทย์ผู้ให้ก�ร

รักษ�	ทำ�ให้เห็นได้ชัดเจนว่�คว�มปÕติรื่นเริงในธรรม	จัดว่�เป็นธรรมโอสถรักษ�โรคชั้นเลิศ

 คว�มเค�รพบูช�ในธรรม	 และคว�มสนใจใคร่ต่อก�รปฏิบัติกรรมฐ�นของท่�นเจ้�คุณสมเด็จÏ	

ดังกล่�วนี้เองทำ�ให้หลวงต�ต้องได้กล่�วยกย่องให้พระเณรฟังเสมอ	ๆ	ว่�

 ��à¨éÒ»ÃÐ¤Ø³ÊÁà´ç¨¾ÃÐÁËÒÁØ¹ÕÇ§Èì ¹Í¡¨Ò¡·èÒ¹¨Ðà»ç¹¹Ñ¡»ÃÔÂÑµÔáÅéÇ·èÒ¹ÂÑ§à»ç¹¹Ñ¡»¯ÔºÑµÔ  

¹Ñ¡ÀÒÇ¹Ò àÇÅÒ¾º»ÐÊ¹·¹Ò¡Ñºà¨éÒ»ÃÐ¤Ø³ÊÁà´ç¨ฯ ·èÒ¹¨ÐÊ¹·¹ÒáµèàÃ×èÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº

ÊÁÒ¸ÔÀÒÇ¹Ò´éÇÂ·Ø¡¤ÃÑé§

	 ท่�นจะไม่พูดถึงเรื่องโลก	ๆ	ภ�ยนอกอันเป็นสิ่งสกปรกโสมมเลย	พระเณรเร�ควรที่จะประพฤติ	

ปฏิบัติ	รักษ�ต�มแบบอย่�งที่ท่�นเคยปฏิบัติเอ�ไว้	โดยเฉพ�ะเจ้�อ�ว�สนี้สำ�คัญม�กนะ	เพร�ะเป็นผู้นำ�

คน	ปกครองคน�”

หลวงต�กับหลวงปู่แหวน	สุจิณโณ

๒๒๘



	 “...ท่�นอ�จ�รย์แหวนองค์หนึ่งส�ม�รถแก้ได้ตลอดทั่วถึงท�งด้�นจิตใจเดีëยวนี้ท่�นก็ไม่เอ�เรื่อง

กับใครแล้วประก�รหนึ่งก็ไม่มีใครไปเล่�ให้ท่�นฟังท่�นขี้เกียจยุ่งกับเรื่องขี้หมูร�ขี้หม�แห้งท่�นก็อยู่สบ�ย	ๆ

	 ลองมีผู้มีภูมิจิตภูมิธรรม	มีคว�มรู้คว�มเห็นต่�ง	ๆ	ท�งด้�นปฏิบัติไปเล่�ให้ท่�นฟังดูซิ	 ไม่ต้อง

สงสัยว่�เสียงท่�นจะไม่ขึ้นปÖ๋งปั๋ง	ๆ	เพร�ะท่�นอยู่กับธรรมเท่�นั้นถึงไม่ติดธรรม	ท่�นก็อยู่กับธรรม	เป็น

เครื่องรื่นเริงระหว่�งขันธ์กับจิตที่ครองตัวอยู่...”

	 ก�รเข้�กร�บหลวงปู่แหวนคร�วนั้น	ท่�นมีโอก�สฟังธรรมะป่�แบบเผ็ดร้อนเข้มข้นถึง	๒	ว�ระ	

ว�ระแรกน�น	๑๐	น�ที	สำ�หรับว�ระที่	๒	นี้	หลวงปู่แหวนท่�นดูคึกคักตึงตังยิ่งกว่�ครั้งแรกเสียอีก	ท่�น

แสดงธรรมด้วยน้ำ�เสียงอันดัง	เนื้อตัวผิวพรรณมีสีแดงสดใสเปล่งปลั่ง		ลักษณะของท่�นในวันนั้นรู้สึกว่� 

ดูรื่นเริงม�กเป็นพิเศษ	 ครั้งหลังนี้ท่�นพูดธรรมะน�นถึง	 ๔๕	 น�ทีเลยทีเดียว	 เมื่อหลวงปู่แหวนกล่�ว

ธรรมะจบลงแล้ว	ท่�นก็พูดกับหลวงต�ว่�

 �àÍéÒ... ·èÒ¹ÁËÒ¤éÒ¹¹Ð ¶éÒ¼Ô´µÃ§äË¹ ¤éÒ¹¹Ð�

 ด้วยคว�มเค�รพบูช�ในธรรมะป่�ของท่�น	 ซึ่งจะห�โอก�สฟังเช่นนี้ได้ย�กยิ่งท่�นจึงกล่�วขึ้น

ด้วยคว�มซ�บซึ้งในธรรมว่�

 �...¡ÃÐ¼ÁäÁè¤éÒ¹ ¡ÃÐ¼ÁËÒ¿Ñ§ÍÂèÒ§¹ÕéáËÅÐ...�

หลวงปู่คำาดี ปภาโส

วัดถ้ำาผาปู่ อ.เมือง จ.เลย

	 หลวงปู่คำ�ดีเป็นลูกศิษย์ท่�นอ�จ�รย์มั่นอีกองค์หนึ่งที่น่�เค�รพบูช�กร�บไหว้อย่�งสูงสุด	 

ในสมัยบำ�เพ็ญเพียรท่�นก็เป็นพระที่มีคว�มกล้�ห�ญในก�รต่อสู้กับกิเลส	สมัยต่อม�เมื่อท่�นเป็น 

ครูบ�อ�จ�รย์แล้ว	ท่�นก็เป็นพระที่มีเมตต�สูง	ไม่ถือเนื้อถือตัว	ด้วยท่�นเค�รพบูช�ในอรรถธรรมสูงส่ง

ยิ่งกว่�สิ่งใด

 ท่�นมีอ�ยุพรรษ�ม�กกว่�หลวงต�หล�ยปÕ	 พระเณรลูกศิษย์ลูกห�ของท่�นมักจะได้ยินท่�นพูด

ปร�รภถึงหลวงต�อยู่เสมอ	ๆ	กระทั่งแม้ว่�บ�งคร�วหลวงปู่คำ�ดีจะพูดขู่ขน�บพระเณรในวัดของท่�นเอง

บ้�ง	ท่�นก็ยังมักชอบที่จะยกเอ�หลวงต�ขึ้นขู่พระเณรเสมอ	ๆ	เช่นพูดว่�

 �¾ÃÐÇÑ´¹Õé¹Ð ¶éÒ¡Ñº·èÒ¹ÁËÒºÑÇ¾Ç¡¹Õéáµ¡¡ÃÐà¨Ô§ËÁ´àÅÂ¹Ð ÍÂÙè¡Ñº·èÒ¹äÁèä´é¹Ð�	หรือ

 �ÅÍ§ä»ÍÂÙè¡Ñº·èÒ¹ÁËÒ«Ô ¾ÃÐà³Ã¾Ç¡¹ÕéË¹èÐ� เป็นต้น

 ด้วยเหตุนี้เองลูกหล�นพระเณรที่วัดถ้ำ�ผ�ปู่	จึงมีคว�มรู้สึกเค�รพสนิทสนม	และผูกพันกับหลวง

ต�เสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกันโดยปริย�ย	 และแม้สำ�หรับหลวงต�เอง	 ท่�นก็ให้คว�มเมตต�ต่อลูก

หล�นพระเณรที่วัดถ้ำ�ผ�ปู่นี้ด้วยเช่นกัน	 เมื่อโอก�สอำ�นวยคร�วใด	 ท่�นไม่เคยลืมที่จะแวะไปเยี่ยมเยียน	 

พร้อมขนเครื่องจตุปัจจัยไทยท�นข้�วส�รอ�ห�รต่�ง	ๆ	ไปให้	และเทศน�สั่งสอนพระเณรเพื่อเป็นกำ�ลัง

ใจในก�รประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ	ๆ	เป็นระยะ	ๆ	ไป

	 ที่น่�แปลกใจ	 คือ	 หลวงปู่คำ�ดีท่�นจะกล่�วถึงหลวงต�ไม่เพียงเฉพ�ะกับพระเณรเท่�นั้น	 ศิษย์

ฆร�ว�สผู้หลักผู้ใหญ่กระทั่งอย่�ง	ÏพณÏ	ดร.เช�วน์	ณ	ศีลวันต์	องคมนตรี	หลวงปู่ก็ยังเคยปร�รภฝ�ก

คว�มระลึกถึง	กับท่�นดร.เช�วน์	ไปถึงหลวงต�ด้วยว่�

 �½Ò¡¤ÇÒÁÃÐÅÖ¡¶Ö§... ä»¶Ö§·èÒ¹ÁËÒºÑÇ´éÇÂ¹Ð�� พร้อมกับยังกล่�วเชิงยกย่องในคุณธรรม

๒๒๙ ๑๘ ธรรมสากัจฉาตามกาล



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ของหลวงต�ฝ�กไปกับท่�น	ดร.เช�วน์	ในว�ระเดียวกันนี้อีกด้วย

	 ทร�บกันว่�หลวงปู่คำ�ดี	 และหลวงต�ท่�นเคยมีโอก�สได้สนทน�พูดคุยธรรมะกัน	 ท่�นทั้งสอง

จึงมีคว�มสนิทสนมคุ้นเคยกันม�ก	มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่�นได้พบปะพูดคุยกันท่�มกล�งคว�มแปลกใจแก่พระ

เณรในวัดถ้ำ�ผ�ปู่อยู่ม�ก	ก็ด้วยเหตุที่หลวงปู่คำ�ดีท่�นสั่งพระไว้อย่�งเข้มงวดว่�

 �¶éÒÇÑ¹¹ÕéÁÕ¤ÃÙºÒÍÒ¨ÒÃÂìÍ§¤ìã´à¢éÒÁÒãËéÃÕººÍ¡àÃÒ·Ñ¹·Õ¹Ð�

	 พระที่รับคำ�สั่งนี้ม�	 จึงจดจ่อคอยเฝ้�สังเกตอยู่ตลอด	 เพื่อดูว่�วันนี้จะมีใครม�หรือไม่	 พอตก

ตอนบ่�ยปร�กฏว่�มีรถเข้�ม�ที่วัดจริง	ๆ	และก็พบว่�เป็นหลวงต�มห�บัวนั่นเอง	พระที่คอยดูอยู่ตลอด

วัน	จึงรีบไปกร�บเรียนหลวงปู่คำ�ดีทันที	และพอหลวงปู่คำ�ดีทร�บว่�หลวงต�ม�	ท่�นกร็ีบออกจ�กที่พัก	

และเรียกหลวงต�ทันทีเช่นกัน	แล้วยังพูดด้วยว่�

 �âÎé ÁÒàÃçÇ´Õ¹Ð”	 เหตุก�รณ์คร�วนั้นเป็นที่แปลกใจแก่

พระเณรอยู่ม�กเหมือนหลวงปู่จะทร�บล่วงหน้�ไว้แล้ว

 ภ�ยหลังต่อม�	 จึงทร�บเหตุผลว่�ในครั้งนั้นท่�นตั้งใจ 

เดินท�งเพื่อไปพักค้�งคืนโดยเฉพ�ะ	 ไม่ใช่เพียงแค่ก�รไปเยี่ยม 

เยียนแล้วก็กลับธรรมด�	ๆ 	ครั้งนั้นพระเณรได้บอกเล่�ต่อ	ๆ 	กันว่�	 

ครูบ�อ�จ�รย์ทั้งสองท่�นได้พูดคุยสนทน�ธรรมกันอยู่ตลอด	 

มีก�รเขียนข้อคว�มใส่กระด�ษ	 เพื่อซักถ�มสนทน�กันและกันด้วย	 

ทั้งนี้คงเป็นเพร�ะหลวงปู่คำ�ดีท่�นหูไม่ค่อยได้ยิน

	 มีเทศน�อบรมพระของหลวงต�อยู่บ�งตอนที่ท่�นกล่�ว

พูดยกย่องถึงคุณธรรม	 และคว�มกล้�ห�ญของหลวงปู่คำ�ดีในสมัย 

ปฏิบัติ		คร�วหนึ่งของก�รแสดงธรรมท่�นพูดถึงเหตุก�รณ์ในระยะ 

ก่อน	ๆ 	นั้น	ได้เคยพบกับหลวงปู่คำ�ดีอยู่เรื่อย	ๆ 	ในที่ต่�ง	ๆ 	ที่นั่น 

บ้�งที่นี้บ้�ง		จ�กนั้นหลวงต�ก็เล่�ม�ถึงเรื่องที่หลวงปู่คำ�ดีเคยกล่�วชมเชยท่�นในก�รแสดงธรรมเรื่อง

ก�รแจงขันธ์	๕	ดังนี้

	 “�ก�รพบกับท่�น	 (หลวงปู่คำ�ดี)	 เคยพบกันอยู่เรื่อย	ๆ	ท่�นม�อยู่วัดหนองแซงนี่ก็เคยพบกัน

อยู่เรื่อย	ท่�นเลยพูดถึงเรื่องว่�ก�รแจงขันธ์	๕	นี้	ไม่มีใครแจงได้ละเอียดลออม�กยิ่งกว่�ท่�นมห�	ท่�น

อ่�นหนังสือ	แว่นดวงใจ๑	จบหมดเลย...”

 ตอนท้�ยของเทศน�กัณฑ์นี้	หลวงต�พูดถึงก�รที่ท่�นไปวัดถ้ำ�ผ�ปู่ในครั้งนั้น	เป็นเหตุก�รณ์

บังเอิญพอดีกับที่หลวงปู่คำ�ดีได้จุดธูปนิมนต์ขอให้ท่�นเดินท�งม�ที่วัดถ้ำ�ผ�ปู่	 หลวงต�กล่�วในตอนท้�ย

ของเทศน�อบรมพระว่�

 ��ÁÑ¹á»Å¡ÍÂÙè¹Ð ¤×Í·èÒ¹ (ËÅÇ§»Ùè¤ำÒ´Õ) à´Ô¹¨§¡ÃÁÍÂÙè ¾ÍµÕ ๔ ·èÒ¹Å§ÁÒà´Ô¹¨§¡ÃÁ  

»ÑญËÒÁÑ¹¢ÇÒ§ã¨·èÒ¹ËÅÇ§»Ùè¤ำÒ´Õ »ÀÒâÊ ·ำÒÂÑ§ä§¡çá¡éäÁèµ¡ æ ÁÍ§ËÒã¤ÃäÁèàËç¹... ¨Ö§ÍÍ¡¨Ò¡·Ò§

¨§¡ÃÁä»¨Ò¡¹Ñé¹¡çä»¨Ø´¸Ù»à·ÕÂ¹àÅÂ ËÅÑ§¨Ø´¸Ù»¨Ø´à·ÕÂ¹äËÇé¾ÃÐàÊÃç¨áÅéÇ... ¡ç¡ÅèÒÇÇèÒ

 �¢Í¹ÔÁ¹µì·èÒ¹ÁËÒÁÒ���

	 เรื่องนี้ภ�ยหลังทร�บจ�กคนรถที่คอยอุปัฏฐ�กรับใช้หลวงต�ว่�	 เหตุก�รณ์ครั้งนั้น	 แกได้รับคำ�

๑	“แว่นดวงใจ”	เป็นหนังสือธรรมเทศน�	บรรย�ยโดยหลวงต�มห�บัว	ญ�ณสัมปันโน

หลวงปู่คำ�ดี	ปภ�โส

๒๓๐



สั่งด่วนจ�กหลวงต�ให้รีบเข้�ไปที่วัดป่�บ้�นต�ดในเวล�	๕	โมงเช้�วันนี้	เมื่อขับรถไปถึงวัดแล้ว	หลวงต�

ก็ให้รีบพ�ไปวัดถ้ำ�ผ�ปู่	จังหวัดเลยโดยเร็ว	ตอนเที่ยงวันพอดีจึงได้ออกเดินท�ง

	 หลวงต�เล่�ถึงเหตุก�รณ์ที่ได้สนทน�กันในวันนั้นด้วยว่�

	 “�คือเร�ไปถึงวัดถ้ำ�ผ�ปู่	พอทร�บว่�ท่�น	(หลวงปู่คำ�ดี)	พักแล้ว	บอกพระว่�

 �ÍÂèÒä»¡Ç¹·èÒ¹¹Ð ÇÑ¹¹Õé¼Á¨Ð¾Ñ¡äÁè¡ÅÑº ¼Á¨Ð¤éÒ§¡Ñº·èÒ¹

 ÍÂèÒä»¡Ç¹·èÒ¹¹Ð ¼Á¨Ðä»ËÒ·Õè¾Ñ¡¡èÍ¹ ¾Íä´éàÇÅÒáÅéÇ¨ÐÁÒËÒ·èÒ¹àÇÅÒ¹Õé·èÒ¹ÂÑ§¾Ñ¡ÍÂÙè�

	 เข�ปÔดประตูเงียบ	 พอเร�ม�นี่พระองค์นั้นแอบไปท�งด้�นหลัง	 ไปบอกหลวงปู่คำ�ดี	 พอทร�บ

ท่�นจึงรีบออกม�โดยเปÔดประตูเหล็กเลื่อน	เรียก

 �·èÒ¹ÁËÒ ·èÒ¹ÁËÒÍÂÙè¹ÕèàËÃÍ ?�

	 โบกมือเรียก	เร�เลยดุพระว่�	�ä»Ãº¡Ç¹¤ÃÙºÒÍÒ¨ÒÃÂì·ำÒäÁ ? ·èÒ¹Í§¤ì¹Õé¹Õè¹èÐ ¡ç¨Ð¤ØÂÍÂÙèáÅéÇ

¹Õè¹Ð�	พอไปถึงแล้ว	ท่�นพูดว่�

 �âÎé ÁÒàÃçÇ´Õ¹Ð�

 �àÃçÇÍÐäÃ ? áÅéÇ·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂì¨ÐÁÕàÃ×èÍ§¤ØÂÍÐäÃ¡Ñ¹ ?�

	 เวล�จะคุยกัน	ต้องได้ปÔดประตูเลยนะ	ตั้งแต่ยังไม่ถึง	 ๖	 โมงถึง	๒	ทุ่ม	 ให้ท่�นเล่�วิถีจิตของ

ท่�นเป็นยังไงสองต่อสอง	จนกระทั่ง	๒	ทุ่ม	เมื่อถึงจุดสำ�คัญ�	เหมือนกับหอกกับหล�วทิ่มนะ	เหมือน

กับว่�...	ถอดหล�วออก	ทีนี้ก็พุ่งเลย	รู้ช่อง
 �àÍÍ æ æ ...�
	 มันสะดุดใจท่�นม�ก	 �àÍÍ àÍÒÅÐ·Õ¹Õé ÃÙéªèÍ§áÅéÇ�	 จ�กนั้นท่�นจึงเล่�ให้ฟังว่�	 ท่�นจุดธูปม�
นิมนต์เร�	เร�เลยตอบท่�นว่�
 �¼Á¡çÁÒÊÐà»ÐÊÐ»ÐÁÒ»ÃÐÊÒºéÒ¢Í§¼ÁÅèÐ�
 �àÍÒÅÐ »ÃÐÊÒÍÐäÃªèÒ§à¶ÍÐ¹ÐÊ´ æ ÃéÍ¹ æ  ¹ÕéàÍÒÅÐ�
	 คือพอเวล�เที่ยงเร�ก็ออกจ�กวัดป่�บ้�นต�ดไปเลย		มันก็เหมือนกับว่�สด	ๆ	ร้อน	ๆ	นั่นละ	
มันบันดลบันด�ลอะไรเร�ก็ไม่เคยไปเลย		บอกสั่งรถให้เข�ม�โดยด่วน	แปลก	...”
	 ครั้งนั้น	เวล�ที่ท่�นจะสนทน�ธรรมกัน	เนื่องจ�กหลวงปู่คำ�ดีท่�นหูไม่ค่อยได้ยิน	ก�รพูดคุยกัน
จึงอ�จต้องใช้เสียงที่ดังเกินไป	 ทำ�ให้ไม่สะดวกนัก	 อีกทั้งในขณะนั้นก็มีแขกคนไปม�อยู่เรื่อย	 ๆ	 ท่�นจึง
แก้ปัญห�ด้วยก�รเขียนจดหม�ยสื่อคว�มกัน
 ก�รสนทน�ธรรมครั้งอัศจรรย์ของครูบ�อ�จ�รย์องค์สำ�คัญคร�วนี้	 จึงเป็นหัวข้อปัญห�ให้พระ
เณรได้สนทน�เล่�ต่อกันอย่�งไม่รู้จบ	 และเป็นกำ�ลังใจในก�รประพฤติปฏิบัติธรรมแก่พระกรรมฐ�นรุ่น

ลูกรุ่นหล�น

หลวงพ่อบัว สิริปุณโณ
วัดป่าหนองแ«ง อ.หนองวัว«อ จ.อุดรธานี
	 หลวงพ่อบัวเป็นลูกศิษย์ท่�นอ�จ�รย์มั่นองค์หนึ่ง	 มีอ�ยุพรรษ�น้อยกว่�หลวงต�	 สถ�นที่ของ
ก�รสนทน�ธรรมในครั้งนี้	 คือบ้�นชุมพล	 ในปÕนั้นหลวงปู่ข�ว	 อน�ลโย	 ได้พักจำ�พรรษ�อยู่บ้�นนี้ด้วย	 
ก�รแก้ปัญห�ธรรมในครั้งนี้	 ทำ�ให้หลวงพ่อบัวเค�รพนับถือ	 และซึ้งใจในคำ�แนะนำ�ของหลวงต�เป็น
อย่�งสูง

๒๓๑ ๑๘ ธรรมสากัจฉาตามกาล
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	 เหตุท่ีท่�นท้ังสองจะได้พบกันนั้นมีเหตุม�จ�กฆร�ว�สท่�น

หนึ่ง	ม�นิมนต์หลวงต�ไปบ้�นชุมพล	(อ.สว่�งแดนดิน	จ.สกลนคร)	

หลวงต�ท่�นถ�มทันทีว่�	�ä»¹ÔÁ¹µìËÅÇ§¾èÍºÑÇËÃ×Íà»ÅèÒÅèÐ ?�

	 แกตอบว่�

 �¹ÔÁ¹µì¤ÃÑº¡ÃÐ¼Á�	 หลวงต�ท่�นว่�	 �¶éÒËÅÇ§¾èÍºÑÇä»  

àÃÒ¨Ðä» àÃÒÂÑ§ÁÕÍÐäÃ æ ÂÔº æ ÂÔº æ ÍÂÙè¡ÑºËÅÇ§¾èÍºÑÇ ¾Ù´ÍÐäÃ 

ÁÑ¹ÁÕÍÐäÃÍÂÙè¢éÍ§ æ ã¨ àÍÒ¹ÔÁ¹µìãËéä´é¹Ð ºÍ¡´éÇÂÇèÒàÃÒ¡ç¨Ðä»¹Ð�

 จ�กนั้นฆร�ว�สคนเดิมนี้	 ก็ไปนิมนต์หลวงพ่อบัวถึงที่วัด 

ของท่�นเหมือนกัน	 หลวงพ่อบัวก็ถ�มเหมือนกันว่�	 �ä´é¹ÔÁ¹µì

ÍÒ¨ÒÃÂìÁËÒËÃ×Íà»ÅèÒ ?�

	 แกตอบว่�	�¼Á¹ÔÁ¹µì·èÒ¹ÁÒ¹ÕéáÅéÇ ·èÒ¹¡ç¶ÒÁ¶Ö§àËÁ×Í¹¡Ñ¹ÇèÒ ËÅÇ§¾èÍºÑÇ¨Ðä»ËÃ×Íà»ÅèÒ ?�

	 หลวงพ่อบัวกล่�วขึ้นทันทีว่�

 �âÍëÂ ¶éÒ·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìÁËÒä»àÃÒä»  ä»  ä»  ä»�	ว่�แล้วท่�นก็ไป

	 หลวงพ่อบัวท่�นเป็นคนสั่งจัดกุฏิเองเลยทีเดียว	 โดยท่�นพักอยู่หลังหนึ่ง	และให้หลวงต�พักอีก

หลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับรั้วและอยู่ใกล้	 ๆ	 กัน	 เพร�ะศ�ล�อยู่ลึก	 ๆ	 ตรงกล�งวัด	 กุฏิในวัดที่ติดเขตรั้วก็มี

เพียงกุฏิ	๒	หลังนี้เท่�นั้น

	 เมื่อครูบ�อ�จ�รย์ทั้งสองท่�นเสร็จธุระส่วนตัวแล้ว	 หลวงต�จึงเริ่มซักไซ้ไล่เลียงห�เหตุผลเพื่อ

แก้ปัญห�ข้อขัดข้องภ�ยในของหลวงพ่อบัว	ดังนี้

	 หลวงต�เริ่มพูดก่อนว่�	�¼ÁÁÒÁØè§ËÅÇ§¾èÍ¹Ð¹Õè ¼ÁäÁèä´éÁÒ§Ò¹ã´ æ ¹Ð� 

 หลวงพ่อบัวตอบว่�	�¼Á¡çÁÒÁØè§¤ÃÙ¨ÒÃÂìàËÁ×Í¹¡Ñ¹áÅéÇ� ËÅÇ§µÒÇèÒ  �àÍéÒàÅèÒà»ç¹ÂÑ§ä§ ? àÍéÒ 

àÅèÒÁÒµÑé§áµèàÃÔèÁ»¯ÔºÑµÔ·ÕáÃ¡ ¨¹¡ÃÐ·Ñè§»Ñ¨¨ØºÑ¹ ÍÂèÒ»Ô´ºÑ§ àÅèÒÁÒâ´ÂÅำÒ´Ñº àÍéÒ ¼Á¨Ð¿Ñ§ãËéµÅÍ´ÇÑ¹¹Õé

¼ÁäÁèä´éÊ¹Ô·ã¨¹Ñ¡¡ÑºËÅÇ§¾èÍ¹Ð ¼Á¾Ù´µÃ§ æ ¹Ð�

 จ�กนั้นหลวงพ่อบัวท่�นก็เล่�ม�โดยลำ�ดับ	ๆ 	ๆ 	จนถึงจุดปัจจุบัน	พอถึงจุดนี้หลวงต�บอกทันทีว่�

 �àÍéÒ àÅèÒä»«Õ� ตอบว่� �¾Í� หลวงต�บอกอีก	�àÅèÒä»«Õ� ตอบว่� �ËÁ´à·èÒ¹Õé� หลวงต�เลย

ถ�มว่� �áÅéÇ¤ÇÒÁà¢éÒã¨ÇèÒÂÑ§ä§ ?�	ตอบ �ËÁ´à·èÒ¹Õé� 

 ท่�นถ�มอีกว่�	�áÅéÇ¤ÇÒÁà¢éÒã¨ÇèÒÂÑ§ä§ÅÐ ? àÍéÒ ÇèÒ«Ô� 

 �à¢éÒã¨ÇèÒÊÔé¹áÅéÇ� ท่�นถ�มต่อว่�	

 �áÅéÇà»ç¹ÍÂèÒ§¹ÕéÁÒ¹Ò¹à·èÒäÃáÅéÇ ?� �à»ç¹ÁÒä´é ñ๐ ¡ÇèÒ»ÕáÅéÇ�

 ¨Ò¡¹Ñé¹ ËÅÇ§µÒ·èÒ¹¡çàÃÔèÁÍ¸ÔºÒÂã¹¨Ø´·ÕèÅÐàÍÕÂ´ãËé¿Ñ§

 �àÍéÒ ·Õ¹ÕéãËé¾Ô¨ÒÃ³ÒÍÂèÒ§¹Ñé¹ æ ¹Ñé¹¹Ð àÍÒàÅÂ µèÍ¨Ò¡¹Ñé¹ãËéàÅÂ ¨ÑºãËé´Õ¹Ð... Í¸ÔºÒÂãËé¿Ñ§ 

àµçÁ·Õè áÅéÇÇÑ¹¹ÕéäÁèµéÍ§ä»ÊÇ´Á¹µì äÁèµéÍ§ä»ã¹§Ò¹¹Ùé¹ ãËéÀÒÇ¹Ò àÍÒãËéÁÑ¹ä´éÇÑ¹¹Õé ÃÙéÇÑ¹¹ÕéÅÐ ÁÑ¹à¢éÒÇ§

á¤ºáÅéÇ¹Õè¹èÒ�

 พอพูดกันจบเรียบร้อยแล้วท่�นกล่�วต่อว่�	�ä» Å§ä» àÃÔèÁÀÒÇ¹ÒµÑé§áµèºÑ´¹Õéä»¹Ð ·ำÒÂÑ§§Ñé¹ÅèÐ�

	 ก�รอธิบ�ยกันในคร�วนั้นใช้เวล�น�นพอสมควร	 เมื่อจบก�รอธิบ�ยจ�กนั้นหลวงพ่อบัวท่�นก็

หลวงพ่อบัว	สิริปุณโณ

๒๓๒



กลับกุฏิไปภ�วน�	 ส่วนหลวงต�ไปสวดมนต์ที่ศ�ล�	 เมื่อถึงตอนเช้�	 ขณะที่หลวงต�กำ�ลังนั่งภ�วน�อยู่	 

ยังไม่ทันออกจ�กที่ภ�วน�เลย	 ก็มีเสียงกุ๊บกัêบ	 ๆ	 ดังขึ้นในเวล�ใกล้สว่�งของวันใหม่	 หลวงต�ถ�มขึ้น 

ทันทีว่�

 �ã¤Ã¹Õè ?� ตอบ	�¼Á¤ÃÑº� ถ�ม �ËÅÇ§¾èÍºÑÇàËÃÍ ?�	ตอบ �ãªè¤ÃÑº� หลวงต�บอก �àÍÍ 

¢Öé¹ÁÒ æ�

 ¨Ò¡¹Ñé¹ËÅÇ§¾èÍºÑÇ·èÒ¹¡çàÅèÒ¶Ö§¡ÒÃÀÒÇ¹Òã¹¤×¹¹Ñé¹ãËé¿Ñ§ÇèÒ 

 �¨ÑºÍØºÒÂ·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂì à¢éÒ»Ø๊ºàÅÂ... à¾ÃÒÐáµè¡èÍ¹ÁÑ¹äÁèÃÙéà¹ÕèÂ ä´éáµèà½éÒ¡Ñ¹ÍÂÙè¹Ñé¹àÊÕÂ áÊ´§

ÇèÒÊำÒàÃç¨àÊÃç¨ÊÔé¹¡çÍÂÙè§Ñé¹àÊÕÂ ¾ÍÁÒ¶Ö§·Õè¹Ñè¹áÅéÇ¡çàÍÒÍØºÒÂ·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìà¢éÒãÊè »Ø๊º æ âË äÁè¹Ò¹àÅÂ  

»ÃÒ¡¯àËÁ×Í¹¡Ñº... ¤Ò¹¡Ø¯Ô¢Ò´ÂØºÅ§·Ñ¹·Õ àËÁ×Í¹¡ÑºÇèÒ¡é¹¡ÃÐá·¡´Ô¹ áµèäÁèà¨çº àËÁ×Í¹¡Ñº¤Ò¹¡Ø¯Ô

¢Ò´Å§ µÙÁÅ§¾×é¹àÅÂ

 ÎÖº ·Õà´ÕÂÇàÅÂ áµè¨ÔµÁÑ¹¡çäÁè¡Ñ§ÇÅ¹Ð à¾ÃÒÐÁÑ¹äÁèÃÙéÊÖ¡à¨çº»Ç´ÍÐäÃ¹Õè ã¹¢³Ð¹Ñé¹¾Í¾ÖºÅ§ä»

¹Ñè¹ ·Õà´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹  ¹Ôè§... ¾ÍÁÑ¹ËÒÂ¨Ò¡¢³Ð¹Ñé¹áÅéÇ ¨Ôµ¡çÃÙéµÑÇ  ÍÍ¡ÁÒ¢éÒ§¹Í¡ ÁÒ¡çÁÒÃÙéÇèÒ

 �Î×êÍ ÇèÒ¤Ò¹¡Ø¯Ô ¶éÒ¢Ò´áÅéÇÁÑ¹¡çÅ§¡Ñ¹·Ñé§¾×é¹¹Õé Å§ä»¶Ö§´Ô¹¹Ñè¹ ·ำÒäÁÁÑ¹¶Ö§´Õ æ ÍÂÙè¹Õè� มันก็รู้กัน

ทันทีนะว่�

 �âË ¹ÕèÁÑ¹¤Ò¹ÍÇÔªªÒ¢Ò´�	 โอ้โห	 เวล�นั้นมัน	 มันพูดไม่ถูก	 เลย...	 พอขณะนั้น	 ทำ�ง�นกันไป

เสร็จสิ้นไปแล้ว	ทีนี้มันเหมือนกับว่�	เป็นคนละโลกเลยเชียว	ผมเลยไม่นอนทั้งคืน	เมื่อคืนนี้�”

	 หลวงพ่อบัวกล่�วกับหลวงต�อย่�งซ�บซึ้งจับจิตจับใจว่�

 �...¼Á¡ÃÒº·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂì·Ñé§¤×¹àÅÂ ÁÑ¹äÁè·ÃÒºà»ç¹ÂÑ§ä§ ÁÑ¹¡ÃÒº¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒ ¡ÃÒº¾ÃÐ¸ÃÃÁ  

¡ÃÒº¾ÃÐÊ§¦ì ¡ÃÒº·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂìµÅÍ´¤×¹àÅÂ ¼ÁäÁè¹Í¹¨¹¡ÃÐ·Ñè§à´ÕëÂÇ¹Õé¹Ð âÎé ÁÑ¹ÍÐäÃàËÁ×Í¹¡Ñº 

¶éÒ¾Ù´ÀÒÉÒ¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒÇèÒàÊÇÂÇÔÁØµµÔÊØ¢ ÁÑ¹ÍÐäÃ¾Ù´äÁè¶Ù¡

 ÍÑÈ¨ÃÃÂì¤ÃÙºÒÍÒ¨ÒÃÂì ¾ÃÐ¸ÃÃÁàËç¹¤Ø³¢Í§·èÒ¹ÍÒ¨ÒÃÂì ÎÙéÂ àËç¹¨ÃÔ§ æ à´è¹¨ÃÔ§ æ  ¶éÒäÁèãªè

·èÒ¹àÃÒ¨Áä»áÅéÇ äÁèä»¶Ö§äË¹áÅéÇ à´ªÐ¨ÃÔ§ æ ¡ÃÒº... ¡ÃÒºÍÂÙèÍÂèÒ§¹Ñé¹...�

 ตอนหลังหลวงต�ท่�นเคยปร�รภถึงเรื่องนี้ว่�	นับแต่นั้นม�ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกับหลวงพ่อบัว	 

วัดหนองแซงกันอีกเลย	 จนกระทั่งหลวงพ่อบัวท่�นมรณภ�พไป	 ท่�นเคยบอกเหตุผลเหมือนกันว่� 

ถึงจุดนี้แล้วไม่จำ�เป็นต้องมีอะไรเพิ่มเติมให้เป็นประโยชน์อีกแล้ว	เพร�ะมันพออยู่ในตัวแล้ว	หมดปัญห� 

แล้ว	ไม่จำ�เป็นต้องเอ�อะไรม�พูดอีกแล้ว

๒๓๓ ๑๘ ธรรมสากัจฉาตามกาล
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๑๙
áส§¸รรมส่อ§ทา§

	 นับแต่ปÕ	พ.ศ.	๒๔๙๓	 เป็นต้นม�	หลวงต�เมตต�อบรมธรรมปฏิบัติเฉพ�ะอย่�งยิ่งจิตตภ�วน�

	แก่พระเณรและฆร�ว�สเสมอม�	บรรด�ลูกศิษย์ลูกห�ผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่�งจริงจัง	ก็มีจำ�นวนไม่

น้อยที่ได้รับแสงธรรมของพระพุทธองค์เป็นลำ�ดับ	 ไม่จำ�กัดว่�เป็นพระหรือฆร�ว�ส	ไม่จำ�กัดว่�เป็นหญิง 

หรือช�ย	พย�นในธรรมก็ย่อมประจักษ์ขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติเป็นลำ�ดับไปเช่นกัน	ดังคำ�กล่�วของท่�นที่ว่�

	 “�ภ�คปฏิบัติ	 ก็คือ	 ง�นอันหนึ่งของเร�	 ทำ�ไมง�นเร�มีด้วยก�รประพฤติปฏิบัติ	 ผลทำ�ไมจะ

ไม่มีได้เล่�	เหตุกับผลเป็นของคู่เคียงกันม�แต่ไหนแต่ไร	ทำ�ไมเร�ทำ�มันจะไม่มีผล	เมื่อเหตุเป็นไปสมควร

แก่ผลจะพึงเกิดขึ้นได้อยู่แล้ว�”

	 ฉะนั้นเมื่อท่�นเหล่�นี้ต่�งเพียรสร้�งเหตุให้สมบูรณ์ขึ้นทุกขณะ	 ผลอันควรย่อมเกิดขึ้นได้	 และ

นำ�ม�ซึ่งคว�มสงบร่มเย็นในจิตใจของท่�น	 กระทั่งไม่เห็นวัตถุสิ่งของเงินทองล�ภยศบริษัทบริว�ร	 หรือ

ยศถ�บรรด�ศักดิ์ใด	 ๆ	 เป็นของประเสริฐเลิศเลอยิ่งกว่�	 “ธรรม”	 สิ่งเหล่�นั้นเป็นเพียงเครื่องอ�ศัย	 

เครื่องอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ร่�งก�ยให้พอเป็นพอไปเท่�นั้น	 แต่เรื่องของ	 “จิตใจ”	 นั้น	 ท่�นถือเป็น

สมบัติอันล้ำ�ค่�	อย่�งห�ประม�ณมิได้เลย

	 ธรรมเทศน�ที่หลวงต�แสดงแก่พระเณรผู้เข้�ม�ศึกษ�อบรม...	 รุ่นแล้วรุ่นเล่�มิได้แตกต่�งกัน	

คือ	ท่�นจะย้ำ�อยู่เสมอว่�

	 “...ก�รทำ�คว�มเพียรเพื่อคว�มพ้นทุกข์	 จะย�กลำ�บ�กเพียงไร	 ก็ให้ถือว่�เป็นง�นอันตนจะพึง

ทำ�	 หลีกเลี่ยงไปไม่ได้ถ้�ต้องก�รพ้นจ�กทุกข์ซึ่งกีดขว�งกดถ่วงจิตใจอยู่ตลอดเวล�นี้	 ให้จิตใจเป็นอิสระ

อย่�พึงท้อถอยท�งคว�มเพียร	 อย่�ไปคำ�นึงว่�ว�สน�ม�กว�สน�น้อยในขณะที่จะทำ�คว�มดี	 มีก�รเดิน

จงกรมนั่งสม�ธิเพื่อมรรคผลนิพพ�น	เป็นต้น

	 ถ้�จะคิดว่�อำ�น�จว�สน�น้อย	 ในขณะที่

จิตเลื่อนลอยเผลอตัวออกไปพอระลึกได้	 ก็ให้ทร�บ

ว่�นี่เป็นก�รสั่งสมในก�รตัดทอนนิสัยว�สน�ของ

ตนให้ด้อยลงไปโดยลำ�ดับ	ถ้�ม�กกว่�นี้นิสัยว�สน�

ก็จะข�ดสูญไป	เพร�ะคว�มชั่วเป็นสิ่งทำ�ล�ย	หรือ

เผ�ผล�ญให้วอดว�ยไป

	 ก�รทำ�คว�มดีอยู่ตลอดเวล�	 ก็คือ	 ก�ร

สร้�งอำ�น�จว�สน�ขึ้นภ�ยในจิต	 เพื่อจะปร�บปร�ม 

สิ่งท่ีเป็นข้�ศึกมีอยู่ภ�ยในใจให้หมดสิ้นไปนั่นแล	

ใครจะไปสร้�งว�สน�ที่ไหนถ้�ไม่สร้�งที่ใจ	 ว�สน�

จะม�กน้อยเพียงไรก็เกิดขึ้นที่ใจเป็นผู้สร้�งได้

พระภิกษุที่อยู่ศึกษ�กับหลวงต�		บนศ�ล�วัดป่�บ้�นต�ด

(ถ่�ยเมื่อ	๑๑	มกร�คม	พ.ศ.	๒๕๐๘)

๒๓๔



	 เร�อย่�เข้�ใจว่�มรรคผลนิพพ�นจะเหินห่�ง	 จะอยู่ห่�งกันจ�กปฏิปท�คือข้อปฏิบัติ	 เช่นเดียว

กับบันไดมีคว�มเกี่ยวเนื่องกันกับบ้�นเรือน	ตึกร�มบ้�นช่องจะสูงเพียงไรบันไดต้องติดแนบไปทุก	ๆ	ชั้น

ของบ้�นของเรือน	 คำ�ว่�	 ธรรมะ	 จะสูงขั้นไหนซึ่งเป็นฝ่�ยผล...	 ธรรมฝ่�ยเหตุ	 คือ	 ข้อปฏิบัตินี้จะพึง

ติดแนบกันไปทุกขั้นทุกภูมิ	เพร�ะผู้ที่จะก้�วเข้�ถึงธรรมขั้นนั้น	ๆ	ก็ต้องเป็นไปต�มธรรมขั้นเหตุ	คือท�ง

ดำ�เนิน...”

พระภิกษุครูบาอาจารย์ที่เคยได้รับอุบายคำาสอนจากหลวงตา

มีเป็นจำานวนมาก ขอนำาคติธรรมของครูบาอาจารย์

มาแสดงเพียงบางท่าน ดังนี้

ท่านอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
วัดป่�แก้วชุมพล	อ.สว่�งแดนดิน	จ.สกลนคร
(๑๒	กรกฏ�คม	พ.ศ.	๒๔๖๗	 -	๒๗	 เมษ�ยน	พ.ศ. .

๒๕๒๓)
	 เคยอยู่ศึกษ�กับหลวงปู่มั่นที่บ้�นหนองผือ  
หลังจ�กหลวงปู่มั่นมรณภ�พ	 ท่�นได้ติดต�มหลวงต�
ไปในที่ต่�ง	ๆ	ตลอดม�	เช่น	บ้�นห้วยทร�ย	จันทบุรี	 
และวัดป่�บ้�นต�ดต�มลำ�ดับ	 ต่อม�ท่�นจึงย้�ยไปอยู่
ที่วัดป่�แก้วชุมพล	 อ.สว่�งแดนดิน	 จ.สกลนคร	 และ

อยู่ที่นั่นจวบจนว�ระสุดท้�ย
	 หลวงต�เคยกล่�วยกย่องว่�	ท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทองเป็น �¼éÒ¢ÕéÃÔéÇËèÍ·Í§�	และ	��
àÃÒàÊÕÂ´ÒÂ·èÒ¹ÊÔ§Ëì·Í§ ¶éÒ·èÒ¹ÂÑ§ÁÕªÕÇÔµÍÂÙè� ·èÒ¹¨Ð·ำÒ»ÃÐâÂª¹ìãËéá¡è¾ÃÐÈÒÊ¹Òä´é
ÍÂèÒ§ÁÒ¡·Õà´ÕÂÇ��

	 ท่�นอ�จ�รย์สิงห์ทองมรณภ�พวันที่	๒๗	เมษ�ยน	พ.ศ.	๒๕๒๓

 ��¡ÒÃªำÒÃÐã¨ ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¸ÃÃÁÐ ¾Ô¨ÒÃ³Òä» æ ¨¹ã¨ÃÙéá¨é§á·§µÅÍ´ã¹àÃ×èÍ§

¢Í§¸ÃÃÁ ¡çËÁ´·Ò§·Õè¨ÐÃÑ¡ÉÒ ËÁ´·Ò§·Õè¨Ðá¡éä¢ àËÁ×Í¹¡Ñ¹¡Ñº»Ò¡¡Ò¢Í§àÃÒËÁ´ËÁÖ¡ ¶Ö§

àÃÒ¨Ðà¢ÕÂ¹µèÍä»¡çà¢ÕÂ¹ä´é áµè·ÇèÒËÁÖ¡äÁèÁÕ ÁÑ¹äÁèµÔ´¡ÃÐ´ÒÉ ÁÑ¹à»ç¹ÍÂèÒ§¹Ñé¹

 ¤ÇÒÁ¤Ô´¤ÇÒÁ»ÃØ§¢Í§·èÒ¹·ÕèàÊÃç¨¡Ô¨·Ò§ÈÒÊ¹Ò¡ç·ำÒ¹Í§à´ÕÂÇ¡Ñ¹  ÃÙ»... àÇ·¹Ò...

ÊÑญญÒ... ÊÑ§¢ÒÃ... ÇÔญญÒ³... ¡çÂÑ§ÁÕÍÂÙè ¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒ ËÃ×ÍÊÒÇ¡·èÒ¹¡çÂÑ§ÁÕÊÔè§àËÅèÒ¹ÕéÍÂÙè áµè 

ÊÔè§àËÅèÒ¹ÕéäÁèÁÕÍØ»Ò·Ò¹ ÊÔè§àËÅèÒ¹Õéà»ç¹¢Ñ¹¸ì¸ÃÃÁ´Ò äÁèÁÕÍØ»Ò·Ò¹à¢éÒä»ÂÖ´ àËÁ×Í¹äÁèÁÕËÁÖ¡� 

à¾ÃÒÐ·ÃÒºµÒÁà»ç¹¨ÃÔ§¢Í§ÁÑ¹...

 ÊÔè§àËÅèÒ¹ÕéàÁ×èÍÂÑ§ÁÕ¨ÔµÁÕ¢Ñ¹¸ìÍÂÙè¡çµéÍ§ãªéÁÑ¹ä» áµè¨ÐËÅ§ãËÅÂÖ´¶×Í¹Ñé¹ à»ç¹ä»äÁèä´é 

·èÒ¹¨Ö§ºÃÔÊØ·¸Ô์ÍÂÙèµÅÍ´¡ÒÅµÅÍ´ÊÁÑÂ��

      ท่านอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร

๒๓๕ ๑๙ แสงธรรมส่องทาง



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

หลวงปู่หล้า เขมปÑตโต

วัดภูจ้อก้อ	อ.หนองสูง	จ.มุกด�ห�ร

	 ท่�นศรัทธ�ในกรรมฐ�นม�แต่ครั้งเป็นฆร�ว�สแล้ว	 ก่อนบวชเคยมีลูกมีครอบครัว	 

ต่อม�ภรรย�ได้เสียชีวิตลง	 จึงเกิดคว�มสลดสังเวช	 จ�กนั้นไม่น�นก็ออกบวช	 และม�อยู่

ศึกษ�กับหลวงปู่มั่นที่บ้�นหนองผือ	 เมื่อหลวงปู่มั่นมรณภ�พลง	 ท่�นจึงม�อยู่กับหลวงต�ที่

บ้�นห้วยทร�ย	หล�ยปÕต่อม�ท่�นจึงตั้งวัดภูจ้อก้อขึ้น	และอยู่ที่นั่นตลอดม�	ท่�นมรณภ�พวัน

ที่	๑๙	มกร�คม	พ.ศ.	๒๕๓๙

��Í¹ÑµµÒ½èÒÂºÒ» à»ç¹½èÒÂàÇé¹ã¹àº×éÍ§µé¹ Í¹ÑµµÒ½èÒÂºØญ à»ç¹

½èÒÂà¨ÃÔญ·ำÒãËéà¡Ô´ãËéÁÕ àÁ×èÍÊØ´·éÒÂÍ¹ÑµµÒºØญ¡ç´Õ Í¹ÑµµÒºÒ»¡ç´Õ  

¡çÊè§¤×¹ËÁ´ äÁèà¢éÒä»ÂÖ´¶×ÍÊÍ´á·Ã¡àÍÒà»ç¹à¨éÒ¢Í§ÊèÇ¹¡ØÈÅ¼Å

ºØญ

 ¾ÃÐÍ¹Ò¤ÒÁÕÂÑ§¨Ñ´à»ç¹¡ØÈÅ¼ÅºØญÍÂÙè à¾ÃÒÐµÔ´ÍÂÙèã¹ºØญ ÂÑ§¢éÒÁºØญäÁèä´é à¾ÃÒÐ

ºØญÂÑ§äÁèàµçÁ

 ÊèÇ¹¾ÃÐÍÃËÑ¹µì¹Ñé¹ ºØญàµçÁáÅéÇ ºÒ»¡çÅÐ¾ÍáÅéÇ àÇé¹¾ÍáÅéÇ àËµØ©Ð¹Ñé¹ àËµØ·Õè

¨ÐÅÐºÒ»¨Ö§äÁèÁÕã¹·èÒ¹ àËµØ·Õè¨ÐÅÐºØญ¨Ö§äÁèÁÕã¹·èÒ¹ àËµØ·Õè¨ÐÊÃéÒ§ºØญ¨Ö§äÁèÁÕã¹·èÒ¹ àËµØ

¨ÐÅÐºÒ»¡çäÁèÁÕã¹·èÒ¹��

หลวงปู่หล้า เขมปÑตโต

๒๓๖



หลวงปู่ลี กุสลธโร
วัดภูผ�แดง	อ.หนองวัวซอ	จ.อุดรธ�นี		
	 หลวงปู่ลีท่�นบวชในวันประชุมเพลิง
ศพหลวงปู่มั่น	 จ�กนั้นติดสอยห้อยต�มหลวง
ต�ตลอดม�	 แม้หลวงต�จะหนีออกวิเวกไป
ท�งไหน	 หรือจะดุจะว่�จะไล่ให้หนีไปอย่�งไร 
หลวงปู่ลี ก็อดทนติดต�มไปทุกหนทุกแห่ง 
ไม่เลิกไม่ร�ไม่ท้อถอย	 หวังให้ท่�นช่วยอบรม 
สั่งสอนให้	สุดท้�ยหลวงต�ก็ยอมรับเป็นศิษย์	
	 หลวงปู่ลีเคยจำ�พรรษ�กับท่�นที่บ้�น
ห้วยทร�ย	จันทบุรี	และวัดป่�บ้�นต�ด	ท่�น
มีอุปนิสัยพูดแต่น้อย	 รักก�รอยู่ป่�ตลอดม� 
ไม่ติดสถ�นที ่	 แต่เมื ่อท่�นมีอ�ยุม�กเข้�
ประจวบกับพระเณรขออยู่ศึกษ�กับท่�นม�ก
ขึ้น	ท่�นจึงยอมอยู่เป็นที่เป็นฐ�นแน่นอน

 ��ºè·Ñ¹¹Ò¹ ¤Ñè¹¨Ôµà»ç¹»Ñ¨¨ØºÑ¹ÍÂÙèÎÑè¹ ºèàËç¹Ë¹Öè§µéÍ§á¹ÇË¹Öè§
ËÅÐ ÁÑ¹«Ôà¡Ô´
 àÎç´ãËéÁÑ¹à»ç¹»Ñ¨¨ØºÑ¹ Í´Õµ·ÕèÅèÇ§ÁÒáÅéÇ ¡çÍÂèÒä»¤ำÒ¹Ö§àÅÂ ÁÑ¹¡ç
ÍÍ¡ä»¨Ò¡»Ñ¨¨ØºÑ¹¹Ñè¹ËÅÐ Í¹Ò¤µ¤×Í¡Ñ¹ ÁÑ¹ÍÍ¡ä»¨Ò¡»Ñ¨¨ØºÑ¹¹ÕèÅÐ 
ÍÂèÒä»¤ำÒ¹Ö§ÁÑ¹àÅÂ ¤ØÁÁÑ¹à¢éÒ
 àºÔè§ ãËéàºÔè§ËÑÇã¨à¨éÒ¢Í§¹Ñè¹ÅÐ ÍÂèÒä»àºÔè§ËÑÇã¨¼ÙéÍ×è¹� ¤Ñè¹¤ØÁ
à¨éÒ¢Í§á·é æ µéÍ§àËç¹
 ¤Ñè¹¾Ô¨ÒÃ³ÒÊÀÒ¾ÃèÒ§¡ÒÂ¡ç¾Ô¨ÒÃ³ÒÍÂÙèÎÑè¹ áµè¾×é¹à·éÒÁÒÈÕÃÉÐ  

áµèÈÕÃÉÐÅ§ÁÒ¾×é¹à·éÒ ãËé¾Ô¨ÒÃ³ÒÍÂÙèÎÑè¹ ÃÍºÍÂÙèÎÑè¹ àÍÒ áËÁÐ ò๔ ªÑèÇâÁ§¹Õè ºèãËéÁÑ¹»Ò¡
ÁÒàÅÂ
 µéÍ§à¡Ô´á¹è... ÍÑ¹¹ÕèËÑÇã¨ÁÑ¹áÅ¹ÍÂÙè¹ำÒâÅ¡¹ำÒÊ§ÊÒÃ¾Øè¹ ÁÑ¹ºè»Ñ¡ÁÑè¹ áÅéÇ«ÔàËç¹ËÂÑ§
ÎÑè¹ ¤×Í¡Ô¹¢éÒÇà¹ÕèÂ ¡Ô¹¹Í¹ÍÂÙè ÂéÒÂä»¹Ñè¹ ¹Í¹ÍÂÙè¡çä»ÎÑè¹ ¹Í¹¡çä»¹Õè àÅÂºèÍÔèÁ¨Ñ¡·Õ ¹ÕèàÃ×èÍ§ÁÑ¹
 àÍéÒ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÑ¹«Õ ¤Ñè¹¤ØÁà¢éÒá·é æ ÁÑ¹«ÔµéÍ§¨Ñºä´éà§×èÍ¹ à´ÕëÂÇÁÑ¹«Ôà¡Ô´ÍÑ¹¹Ñé¹à¡Ô´
ÍÑ¹¹ÕèâÅ´ ¹ÕèàÎç´¨ÃÔ§·ำÒ¨ÃÔ§ÁÑ¹µéÍ§ÃÙé¨ÃÔ§� äÍé ¾Ô¨ÒÃ³Òâµ¹ÕèÅÐ âµÊำÒ¤Ñญ
 ¶éÒËÒ¡ÇèÒä´é¨Ñº¨Ø´ä´éÅÐ àÍÍ ÁÑ¹«ÔÍÍ¡ÍØ·Ò¹ºÑ´·Õ¹Õé
 Í¹Ô¨¨Ñ§ ·Ø¡¢Ñ§ Í¹ÑµµÒ ÍÃÔÂÊÑ¨·Ñé§¹Ñé¹...
 ¤Ñè¹µÕáµ¡ÍÃÔÂÊÑ¨¹Õèä´éáÅéÇ ÎèÇÂ ! ¡ÃÒº¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒ¡ÃÒº¤ÃÙºÒÍÒ¨ÒÃÂì âÍêÂ ÁÑ¹¡ç
¡ÃÒºÍÂÙè¨Ñ§«Ñè¹ËÅÐ ËÁ´¤×¹ËÅÐ ¹Õè à¾Ôè¹àÇèÒ¨ÃÔ§àÎç´¨ÃÔ§
 ÁÑ¹«Ô»ÃÐÁÇÅÁÒËÁ´´Í¡ ÍÑ¹¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒà¾Ô¹àËç¹¹Ð
 ÁÑ¹«ÔÁÒà¡Ô´¨Ò¡ã¨àÎÒ¹ÕèÅÐ...
 ãËé¾Ò¡Ñ¹àÃè§¤ÇÒÁ¾Ò¡¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ...� 

หลวงปู่ลี กุสลธโร

(จ�กซ้�ย)	 หลวงต�	หลวงปู่บุญมี	ปุริปุณโณ
	 และหลวงปู่ลี	กุสลธโร	ณ	วัดป่�บ้�นต�ด
	 (ถ่�ยเมื่อ	๒๒	สิงห�คม	พ.ศ.	๒๕๑๔)

๒๓๗ ๑๙ แสงธรรมส่องทาง



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

หลวงต�กับครูบ�อ�จ�รย์ที่เคยติดสอยห้อยต�ม
หรือเคยอยู่ศึกษ�กับหลวงต�ที่วัดป่�บ้�นต�ดในระยะต้นๆ

(ถ่�ยเมื่อปÕ	พ.ศ.	๒๕๓๗)

หลวงปู่คำาตัน °ิตธัมโม

วัดป่�ด�นศรีสำ�ร�ญ	อำ�เภอพรเจริญ	จังหวัดหนองค�ย

หลวงปู่คำาตัน °ิตธัมโม

	 ก่อนบวชท่�นเป็นต�ผ้�ข�วปฏิบัติจิตตภ�วน�

แล้วเกิดผลดี	 หลวงต�จึงเมตต�จัดห�บริข�รบวชให้

จนครบ	และให้บวชที่มุกด�ห�ร	และม�อยู่กับหลวงต� 

ในช่วงที่อยู่บ้�นห้วยทร�ย	 อำ�เภอคำ�ชะอี	 จังหวัด

มุกด�ห�ร	ท่�นมรณภ�พ	ปÕ	พ.ศ.	๒๕๔๐

��ËÁ´á¹Ç¹ÕéËÁ´ ËÁ´àÎÒ¹Õé

âÅ¡ÍÑ¹¹Õé ÁÕáµèàÃ×èÍ§ÊÁÁµÔ·Ñé§¹Ñé¹áËÅÐ�

...ÊÙé ¾Ø·â¸ äÁèä´é´Í¡

àÎÒàÎç´á¹Çã´ë ¡çÊÙéÍÑ¹¹Õé ºè ä´é´Í¡ ã¹âÅ¡¹Õé��

๒๓๘



ท่านอาจารย์วันชัย วิจิตโต

วัดป่�สังฆ�ร�ม	บ้�นกุดหม�กไฟ

อ.หนองวัวซอ	จ.อุดรธ�นี

	 อดีตนักเรียนเตรียมทห�รรุ่น	 ๘	 และจปร.รุ่น	 ๑๙	 ท่�นได้ทำ�ง�นร�ชก�รทห�รอยู่

ระยะหนึ่ง	 จ�กนั้นจึงออกบวช	 ได้พบกับหลวงต�ครั้งแรกที่มูลนิธิพระอ�จ�รย์มั่น	 ฝั่งธนบุรี	

กรุงเทพÏ	หลังจ�กได้รับคำ�แนะนำ�จ�กหลวงต�ว่�

 �äÁè¤ÇÃÍÂÙèàÃè æ ÃèÍ¹ æ ¤ÇÃ¨ÐÍÂÙè¡Ñº¤ÃÙºÒÍÒ¨ÒÃÂì��

 จ�กนั้นไม่น�นท่�นจึงเดินท�งไปอุดรธ�นี	 เพื่อขออยู่ศึกษ�กับหลวงต�ที่วัดป่� 

บ้�นต�ด

 ��¶éÒà»ç¹¹éำÒ¡çáËÇ¡Å§ä» áËÇ¡¨Í¡áËÇ¡áË¹

Å§ä» àËç¹áÅéÇ¹éำÒãÊÊÐÍÒ´«èÍ¹ÍÂÙèËÅÑ§¤ÇÒÁËÁÒÂÁÑè¹

ÊำÒ¤Ñญ¼Ô´¹ÕèàÍ§ áËÇ¡¤ÇÒÁÊำÒ¤Ñญ·Ñé§ËÅÒÂÍÍ¡ ÍÍ¡ãËé

ËÁ´ ¸ÃÃÁ·Ø¡»ÃÐàÀ·Í¹Ô¨¨Ñ§¡çáÅéÇ ·Ø¡¢Ñ§¡çáÅéÇ Í¹ÑµµÒ¡ç

áÅéÇ áËÇ¡ÍÍ¡ æ ¨¹äÁèÁÕÍÐäÃ¨ÐáËÇ¡ ¶Ö§¹éำÒãÊºÃÔÊØ·¸Ô์

¶Ö§¨Ôµ´Ñé§à´ÔÁ µÑÇ¨ÃÔ§¢Í§¨Ôµà»ç¹áºº¹Õé ãÊÊÐÍÒ´ºÃÔÊØ·¸Ô์ 

äÁèÁÕÍÐäÃàÅÂà¨×Í»¹ ãÊá·é

 àËç¹¸ÃÃÁ ºÃÃÅØ¸ÃÃÁ àËç¹¡ÒÂ¡ç¨ÃÔ§ àËç¹àÇ·¹Ò

¡ç¨ÃÔ§ àËç¹¨Ôµ¨ÃÔ§ æ ...·Ø¡ÊÔè§·Ø¡ÍÂèÒ§¨ÃÔ§ä»ËÁ´� ½ึ¡

áÅéÇ½ึ¡àÅèÒ ÀÒÇ¹ÒáÅéÇÀÒÇ¹ÒàÅèÒ ·Ø¡¢ìáÅéÇ·Ø¡¢ìàÅèÒ

 ¾ÂÒÂÒÁáËÇ¡ÊÔè§·Õè¤¹·Ñé§ËÅÒÂà¢ÒÅÐàÅÂ ·èÒ¹àËç¹ÍÐäÃ·èÒ¹¡ç¾Ô¹Ô¨¾Ô¨ÒÃ³Òà»ç¹

¸ÃÃÁ ä´éÂÔ¹ÍÐäÃ·èÒ¹¡ç¾Ô¹Ô¨¾Ô¨ÒÃ³Òà»ç¹¸ÃÃÁ ä´é¡ÅÔè¹ÅÔéÁÃÊ ä´éÊÑÁ¼ÑÊÍÐäÃ¡ç¾Ô¹Ô¨¾Ô¨ÒÃ³Ò

ÍÂÙèÍÂèÒ§¹Ñé¹ ¶Ö§àÍÕÂ§«éÒÂàÍÕÂ§¢ÇÒÁÑ¹¡çäÁèàÍÕÂ§ µéÍ§»ÃÑºãËéÁÑ¹µÃ§ÍÂÙèàÃ×èÍÂ µÃ§¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ÍÂÙè

àÃ×èÍÂ 

 ã¹·ÕèÊØ´¡çáËÇ¡ÍÍ¡ËÁ´ àËÅ×Íáµè¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¢Í§¨Ôµ� ·Ò§ÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ  »¯ÔºÑµÔä» æ 

àËÁ×Í¹¡Ñº¨ÐäÁèàËç¹½Ñ่§àËç¹½ÒÍÐäÃàÅÂ àËÁ×Í¹¡ÑºäÁèÁÕÇÑ¹¶Ö§äË¹...

 ถึ§ ตéอ§ถึ§... ¹Ñ¡»¯ÔºÑµÔäÁèËÂØ´äÁè¶ÍÂ ÂÑ§ä§ÁÑ¹¡çµéÍ§¶Ö§ àËÁ×Í¹¡ÑºÁ×´Ê¹Ô·¨ÐäÁèÁÕÇÑ¹

ÊÇèÒ§àÅÂ  àËÁ×Í¹¡Ñºâ§è´Ñ¡´Ò¹¨¹äÁèÁÕÇÑ¹ÃÙéàÅÂ... äÁ่ใช่...

 ÁÑ¹¤èÍÂà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä» æ ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¾ÄµÔ»¯ÔºÑµÔ¢Í§àÃÒ à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»·Ñé§ËÁ´  

¨Ò¡ªÑèÇà»ÅÕèÂ¹ä»´Õ ̈ Ò¡Á×´à»ÅÕèÂ¹ä»ÊÇèÒ§ä»àÃ×èÍÂ ̈ Ò¡¢Øè¹ÁÑÇà»ÅÕèÂ¹à»ç¹¼èÍ§ãÊä» æ ̈ Ò¡¡ÔàÅÊ 

¡çà»ÅÕèÂ¹à»ç¹¸ÃÃÁ¢Öé¹ÁÒ�

ท่านอาจารย์วันชัย วิจิตโต

๒๓๙ ๑๙ แสงธรรมส่องทาง



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 หลวงต�เทศน์ให้กำ�ลังใจแก่ศิษย์พระเณร	 และฆร�ว�ส	 ในคร�วที่เกิดคว�มทุกข์คว�มลำ�บ�ก

ท้อแท้ใจในก�รปฏิบัติธรรมว่�

 “...ย�กลำ�บ�กไม่ใช่อะไรพ�ให้ย�กนะ	 ถ้�ว่�จะสร้�งคว�มดีนี้มันห�กมีเครื่องขัดเครื่องข้องขึ้น

ภ�ยในใจ	นั้นแหละ	คือกิเลสมันกีดมันขว�งเร�	ไม่ใช่ธรรมกีดขว�งไม่ให้ทำ�

	 ขึ้นชื่อว่�คว�มดีแล้วมันไม่อย�กให้ทำ�	นั่นคือ	กิเลสมันขว�งไว้	ๆ	...	ถ้�เร�ได้ทำ�ต�มใจของเร�

แล้ว	ฝืนมันทำ�แล้ว	ต่อไปก็ไม่ได้ฝืน	กำ�ลังมันอ่อนลง	ๆ	ทีนี้ไม่ได้ทำ�อยู่ไม่ได้	แน่ะ	อำ�น�จของคว�มดีมี

อย่�งนั้น...

 นี่เกิดม�ช�ตินี้ไม่ดีแล้ว	 เกิดแก้มืออีกไม่ได้นะ	 กรรมของเร�มียังไงก็ต้องไปนี่	 พอเหม�ะเป็น

จังหวะที่เร�เกิดม�เป็นมนุษย์แล้ว	 และพร้อมกับได้พบพุทธศ�สน�	 พุทธศ�สน�คือ	 ศ�สน�เอก	 ผู้สิ้น

กิเลสเป็นเจ้�ของศ�สน�	พระพุทธเจ้�ของเร�เป็นผู้สิ้นกิเลส	ไม่มีศ�สน�ใดที่เป็นผู้สิ้นกิเลสครองศ�สน�

สั่งสอนสัตว์โ่ลก	มีศ�สน�พุทธ	พุทธ	ๆ	นี่เท่�นั้น	ไม่ว่�พระพุทธเจ้�พระองค์ใดขึ้นชื่อว่�พุทธศ�สน�แล้ว	

ต้องเป็นศ�สน�ของท่�นผู้สิ้นกิเลส...

	 ไม่ใช่ศ�สน�จะมีตลอดไปนะ	 มีเป็นวรรคเป็นตอน	 เช่นเวล�นี้ก็พุทธศ�สน�ของเร�ยังมี	 พอ

หมดจ�กนี้แล้วกว่�จะไปถึงศ�สน�พระอริยเมตไตรยนี้	นั่นแหละ	ท่�นเรียกว่�	สุญญกัป...	ไม่มีคำ�ว่�บ�ป

ว่�บุญในหัวใจสัตว์โลก	ทั้ง	ๆ	ที่บ�ปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มีอยู่ดั้งเดิมก็ต�ม	แต่ใจสัตว์โลกยังไม่ยอมรับ	 

สิ่งที่ยอมรับ	คือ	คว�มอย�กคว�มทะเยอทะย�น	คว�มเกรี้ยวกร�ด	อะไรทุกอย่�งขึ้นชื่อว่�คว�มชั่วแล้ว

มันไปรวมนั้นหมด	ให้ดูดให้ดื่มให้พออกพอใจ	มองเห็นหน้�กันมีแต่กัดแต่ฉีกกันทั้งนั้น...

 ถ้�เกิดเช่นนั้นแล้วเรียกว่�กรรม	 ผู้ที่มีกรรมหน�ที่สุดจึงต้องไปเกิดในย่�นนั้น...	 ก็ไม่มีที่จะได้

สร้�งบุญสร้�งกุศลเพร�ะไม่มีใครแนะนำ�สั่งสอนรู้ได้	 สิ่งที่สัตว์ทั้งหล�ยทำ�อยู่ทุกวัน	 ทำ�อยู่ด้วยคว�ม

ดูดดื่มก็มีแต่คว�มชั่วช้�ล�มก	 มีแต่ฟืนแต่ไฟอันเป็นผลเผ�ไหม้	 ไม่มีส่วนดีเลยนี่	 เร�ไม่ได้เกิดในช่วง 

สุญญกัป	เร�เกิดในช่วงพุทธกัป	คือ	กัปพระพุทธเจ้�อยู่เวล�นี้จึงให้พ�กันขวนขว�ย...

	 เวล�นี้เร�ได้เกิดม�พบพุทธศ�สน�	เรียกว่�เป็นบุญล�ภของเร�	กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ	ก�รเกิด

เป็นมนุษย์นี้เป็นบุญล�ภอันประเสริฐ	 แน่ะ	 ออกจ�กนั้นก็	 กิจฉัง สัทธัมมัสสวนัง	 ยังได้ยินได้ฟังธรรม

ของพระพุทธเจ้�อีก	ก็เป็นบุญล�ภอีกอันหนึ่ง	 เพียงเท่�นี้ก็พอแล้วเร�	ท่�นว่� กิจโฉ พุทธานมุปปาโท  

เพร�ะก�รเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้�นั้นเป็นบุญล�ภอันประเสริฐสุดของสัตว์โลก	 นี่คำ�สอนของท่�นที่เป็น 

องค์แทนศ�สด�มีอยู่	ให้ได้ยึดคำ�สอนของท่�น	นี้แลคือองค์แทนศ�สด�	จะไม่ผิดพล�ด	ให้พ�กันอุตส่�ห์

พย�ย�ม...”	

๒๔๐



๗
Ê§à¤ÃÒÐËìâÅ¡



l พระช่วยโลกไม่ได้...	ใครเล่�จะช่วยได้
l กุฏิ	ศ�ล�...	พออ�ศัย

l ขรัวต�...	ว�สน�น้อย
l เครื่องใช้ไม้สอยต�มเหตุผล

ด้�นธรรมะและจตุปัจจัยไทยท�น
l เตือนพระเณร...	ระวังมห�ภัย	๕	อย่�ง

l รักษ�ป่�	ต้นไม้	ต้นน้ÓลÓธ�ร
l สัตว์ป่�ปลอดภัย

ด้�นวัตถุและเครื่องอุปโภคบริโภค
ด้�นธรรมะที่ใช้ในก�รเรียน
l ขยันเรียน...	รอบคอบ...	คบเพื่อนดี
l หนังสือที่ควรอ่�น
ด้�นศีลธรรมและคว�มประพฤติ
l ข้อควรปฏิบัติต่อพ่อแม่
l ข้อควรระวังกับพ่อแม่
l อ่อนน้อมต่อครูอ�จ�รย์	-	ผู้อ�วุโส
l คว�มรัก
l “วัยเรียน”	ไม่ใช่	“วัยลิง”

l อย่�เป็น	“หญ	ิงใจง่�ย	ช�ยไร้ศักดิ์ศรี”
l ติดย�เหมือนปล�ติดเบ็ด...	เลือดส�ด
l เวล�ใส่บ�ตร...	ไม่เหยียบบนรองเท้�
l ไหว้พระก่อนนอน
l “คุณธรรม”	นÓ	“คว�มรู้”
l ถึงแม้ว่�จบ	“ก�รศึกษ�”
		ก็อย่�เลิกร�	“ก�รศีลก�รธรรม”
l คว�มรู้เหนือโลก	-	คว�มรู้แบบโลก
l พุทธศ�สตร์	:	วิทย�ศ�สตร์
l คอมพิวเตอร์กรรม

ด้�นวัตถุและเครื่องอุปโภคบริโภค
ด้�นธรรมะสÓหรับชีวิตและก�รง�น
l อย่�บ้�...	ล�ภยศสรรเสริ	ญ
l คว�มเสียสละ
l อย่�...	กินบ้�น	กินเมือง

l อย่�เห็นแก่ตัว	จงเห็นแก่ช�ติ
l “ขอโทษ”	คÓที่ใช้ดับไฟ
l ผัวเดียวเมียเดียว
l คนบ้�	น้Óบ้�
l ตÓรวจดี...	คนรัก

๒๐ อยู่อย่างพอดี หน้�	๒๔๔

๒๑ วัดมุ่งปฏิบัติในถิ่นทุรกันดาร หน้�	๒๕๐

๒๒ โรงเรียน หน้�	๒๕๖

๒๓ หน่วยราชการ หน้�	๒๖๖

๗ Ê§à¤ÃÒÐËìâÅ¡

๒๔ โรงพยาบาล หน้�	๒๗๕

ด้�นวัตถุและเครื่องอุปโภคบริโภค	
l เยี่ยมโรงพย�บ�ล
l ไม่ทอดทิ้งถิ่นกันด�ร

ด้�นธรรมะ
l แพทย์	-	พย�บ�ล	ต้องมีเมตต�ธรรม
l คนไข้กับหมอ	ดั่ง	“พ่อแม่ลูก”



l ทุกข์...	เพร�ะภัย l ช่วยเงียบ...	อยู่ใต้ดิน

l สัตว์พิก�รที่ไม่ถูกทอดทิ้ง
l สุนัขปลอดภัย...	ไม่จรจัด

l ไม่ลืม...	สัตว์ในวัด

๒๕ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส หน้�	๒๘๐

๒๖ สงเคราะห์สัตว์ หน้�	๒๘๓
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๒๐
อยÙ่อย่า§พอดÕ

��¾Íµ×è¹¢Öé¹... ÊÔè§áÃ¡·Õè¤Ô´¶Ö§¡èÍ¹Í×è¹¡ç

¤×ÍàÃ×èÍ§¡ÒÃªèÇÂâÅ¡ äÁèÁÕáÁéáµè¹éÍÂ·Õè¤Ô´¶Ö§àÃ×èÍ§

µÑÇàÍ§... ¾ÃÐªèÇÂâÅ¡äÁèä´é ã¤ÃàÅèÒ¨ÐªèÇÂä´é�� 

พระช่วยโลกไม่ได้... ใครเล่าจะช่วยได้

	 คว�มเมตต�สงส�รของหลวงต�ที่มีต่อโลก	 ไม่ปร�กฏเพียงแค่ก�รเทศน�	 หรือก�รอบรมสั่ง

สอนซึ่งเป็นหลักสำ�คัญที่สุดอย่�งเดียวเท่�นั้น	คว�มเมตต�ของท่�นยังแผ่ขย�ยไปในแง่วัตถุสิ่งของเครื่อง

อุปโภคบริโภค	 โดยเฉลี่ยเผื่อแผ่สงเคร�ะห์ช่วยเหลือแบบเงียบ	 ๆ	 อย่�งทั่วถึง	 ทั้งคนทุกข์คนจนคน

ประสบภัยต�มภ�คต่�ง	 ๆ	 โรงพย�บ�ล	 โรงเรียน	 วัดว�อ�ร�ม	 หน่วยง�นร�ชก�ร	 สถ�นสงเคร�ะห์ 

ต่�ง	ๆ	ไปตลอด	ทั่วถึงแม้กระทั่งสัตว์พิก�ร	ดังคำ�กล่�วของท่�นตอนหนึ่งว่�

	 “�เร�มีแต่ให้	 แต่ให้ตลอด	 อำ�น�จคว�มเมตต�นะไม่ใช่อะไร	 เมตต�นี้ครอบตลอด	 เป็น

ธรรมช�ตินะ	จิตกับเมตต�เหมือนกับว่�เป็นอันเดียวกัน	มันอ่อนนิ่มไปหมด	ไม่ได้ถือว่�สูงว่�ต่ำ�อะไร	มัน

ไปด้วยกันพร้อมเลยนะคว�มเมตต�สงส�รนี่หน่ะ	 ไม่ว่�จะเล่นกับสัตว์ประเภทใด	 คว�มเมตต�อยู่นั้นนะ	

ไม่ใช่เล่นแบบโลก	ๆ	เข�เล่น

	 �มันเป็นเหมือนอ�ก�ศนี่นะครอบไปหมดเลย	 อำ�น�จคว�มเมตต�มันเหนือทุกสิ่งทุกอย่�ง	 คือ	

เหนือเรื่องคว�มคิด	จะโกรธจะเคียดจะแค้นให้ใครมันไม่มี	อันนั้นมันครอบไว้เสียหมดเลย

	 ใครจะตำ�หนิก็ต�ม	 ใครจะชมอะไรก็ต�ม	 เมตต�มันเหนือไปเสียทุกอย่�ง	 เกินกว่�ที่จะคิดเรื่อง

เหล่�นี้	ว่�งั้นเถอะนะ	เรื่องเหล่�นี้เป็นเรื่องขี้หม�ไปซะ	พูดตรง	ๆ	อย่�งนี้�

	 ถ้�จะเทียบอย่�งว่�	พ่อแม่กับลูกนะ	ลูกมันตัวเล็ก	ๆ	มันออดมันอ้อน	มันจะกัดจะข่วนอะไรก็

แล้วแต่	พ่อแม่มีแต่โอë	โอë	ไช่ไหมล่ะ	เพร�ะคว�มรักคว�มเมตต�นี่แหละ	ในขั้นของปุถุชนก็เป็นอย่�งนี้	

เมตต�ของปุถุชนมันเหนือที่จะไปถือสีถือส�กับเด็กไช่ไหมล่ะ	อันนี้ก็แบบเดียวกัน�”

	 หลวงต�ให้ก�รช่วยเหลือเป็นท�นเป็นก�รสงเคร�ะห์ตลอดม�ตั้งแต่ตั้งวัดป่�บ้�นต�ด๑	 ถ้�คิด

มูลค่�เป็นตัวเงินน่�จะเป็นหลักหมื่นล้�นขึ้นไป	คว�มเมตต�ในส่วนนี้ของท่�นเคยกล่�วไว้	ดังนี้

	 “...ไปดูที่ไหน	 ๆ	 เร�ดูจริง	 ๆ	 ช่วย	 จริง	 ๆ...	 ถ้�เร�ยังไม่ต�ยแล้วเร�จะช่วยตลอดไปไม่ว่� 

โรงพย�บ�ลไหน	ๆ	ช่วยทั้งนั้น	โรงร่ำ�โรงเรียนก็ปลูกให้เป็นหลัง	ๆ	ข�ดอุปกรณ์อะไร	ๆ	บ้�ง	ให้	ให้	ให้	

ไม่ว่�แต่โรงพย�บ�ล	สถ�นสงเคร�ะห์ต่�ง	ๆ	เร�ก็ให้	�”

๑	เริ่มตั้งวัดป่�บ้�นต�ด	ปÕ	พ.ศ.๒๔๙๙

๒๔๔



	 ด้วยเหตุนี้เอง	 วัตถุสิ่งของจตุปัจจัยไทยท�นม�กน้อย	 ห�กพอเพียงกับพระเณร	 และคว�ม

จำ�เป็นในวัดแล้ว	ท่�นจะหมุนออกช่วยโลกอยู่เรื่อยม�	ไม่มีส่วนที่สั่งสมไว้เพื่อตัวของท่�นแม้แต่น้อย	ดัง	

คำ�กล่�วของท่�นกับพระเณรในวัดป่�บ้�นต�ดตอนหนึ่งว่�

	 “�ไม่ว่�ก�รสงเคร�ะห์สงห�	สิ่งใดที่มีอยู่ในวัดนี้ไม่ต้องม�ขอ		บอกว่�เป็นของทุกคน		ผมไม่

เคยที่จะสั่งสมอะไรแม้สักนิดหนึ่งภ�ยในจิตใจเลย	พูดตรง	ๆ	อย่�งนี้	เพื่อหมู่เพื่อคณะทั้งนั้น	เร�รับด้วย

เหตุนี้เอง	รับหมู่เพื่อน	ถ้�พูดถึงเรื่องรัก	เรื่องสงวน	ก็เหมือนอวัยวะของผมเอง�”

กุฏิ ศาลา� พออาศัย

	 ห�กจะกล่�วว่�	 วัดของท่�นเป็นเสมือนหนึ่งทำ�นบน้ำ�อันกว้�งใหญ่	 พร้อมเสมอที่จะให้บุคคล

ได้อ�บดื่มใช้สอย	 และเพื่อกิจก�รประโยชน์อื่นใดได้ทุกขณะก็คงไม่ผิดไป	 เมื่อมีจตุปัจจัยเข้�ม�ม�กน้อย

เพียงใด	 ท่�นไม่เคยหวงแหนเก็บงำ�ไว้เพื่อตัวของท่�นหรือเพื่อวัดของท่�นเลย	 มีแต่มุ่งทำ�ประโยชน์ช่วย

โลกเรื่อยม�

	 เหตุนี้เอง	ภ�ยในวัดป่�บ้�นต�ดจึงไม่มีสิ่งก่อสร้�งสวยสดงดง�มหรูหร�แต่อย่�งใด	ดังนี้

	 “�เงินวัดนี้เงินเพื่อโลก	เร�ไม่ได้เก็บสำ�หรับวัดนี้	ใครจะม�สร้�งอะไรให้	เร�ไม่เอ�	นี่ดูซิ	ศ�ล�

ของหลวงต�บัวนี้...	ศาลา หลังนี้ก็	๔	หนแล้วนะ	เข�ม�ขอสร้�ง...	ขอรื้อสร้�งใหม่	กุฏิเร�	๘	หน	ม�

ขอปลูกใหม่ให้	ขอรื้อใหม่ปลูกใหม่	ถ้�ไม่ให้รื้อก็ปลูกใหม่	เร�ไม่เอ�ทั้งนั้น	หนที่	๘	ก็ขน�บกันใหญ่ซิถึงได้

หยุดม��

	 เร�ไม่ให้สร้�ง	สร้�งไปห�ประโยชน์อะไร	สร้�งหัวใจซิ	ที่ประเสริฐเลิศโลกอยู่ตรงนี้	ไม่ได้อยู่กับ

อิฐกับปูนกับหินกับทร�ย	ไปสร้�งมันห�ยุ่งห�อะไร	ถ้�ไม่ใช่หม�ขี้เรื้อนห�เก�ในที่ไม่คัน	ฟ�ดกิเลสตัวมัน

ดิ้นมันดีด	ให้เก�เอ�ตรงนั้นซิ	ไปที่ไหนก็เลยเป็นทำ�เล	เข�เรียกรีสอร์ตรีแสดไปหมดแล้วเดีëยวนี้	วัดต่�ง	ๆ 	 

กล�ยเป็นรีสอร์ตรีแสดไป	ละเป็นอย่�งนั้นนะ�

กุฏิกระต็อบของหลวงต�	ที่วัดป่�บ้�นต�ด	สมัยต้น	ๆ

๒๔๕ ๒๐ อยู่อย่างพอดี



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 ศ�สนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่�ม�กยิ่งกว่�วัตถุ	 เครื่องก่อสร้�งให้คว�มกังวลวุ่นว�ย	 เร�คำ�นึงถึง

เรื่องนั้นต่�งห�กนะ	กุฏิ หลังที่สร้�งขึ้นนี้เข�ส่งเงินม�	ก็บอกตรง	ๆ	เลย	เข�เห็นเร�อยู่กระต๊อบสูงแค่

เข่�	พื้นก็สับไม้ไผ่เป็นฟ�กปู	สร้�งด้วยฟ�ง	มุงด้วยหญ้�

	 เร�อยู่นั้นพังไป	๓	หลัง	หลังที่	๔	ถึงได้ปลูกหลังนี้ขึ้นม�	(กุฏิหลังปัจจุบัน)	เพร�ะปลวกกินต้น

เส�ล้มลงปลูกใหม่	ช่�งพอทร�บว่�เป็นกุฏิของเร�ก็ม�ต่อว่�เร�ที่ศ�ล�	คนก็ยังอยู่ม�ก	ๆ	นี้เข�ม�ต่อว่�

เร�	ยังร้องไห้อีกด้วย	บอกว่�

 �¤ÃÙºÒÍÒ¨ÒÃÂìª×èÍàÊÕÂ§â´è§´Ñ§·ÑèÇ»ÃÐà·Èä·Â ÁÒ´Ù¡Ø¯ÔáÅéÇËÅÑ§à·èÒ¡ำÒ»Ñé¹¨ÐÍÂÙèä´éÂÑ§ä§ ?�

 �àÍéÒ µÑé§áµèÍÂÙèã¹·éÍ§¢Í§áÁè¹Õéà»ç¹ÂÑ§ä§ ? ·éÍ§¢Í§áÁè¡Ñº¡Ø¯ÔËÅÑ§¹ÕéÍÐäÃãËญè¡ÇèÒ¡Ñ¹ ¡Ø¯ÔËÅÑ§¹Õé  

Â×¹ä´éà´Ô¹ä´é ¹Ñè§ä´é¹Í¹ä´éÍÂèÒ§ÊÐ´Ç¡ÊºÒÂ ä»ÁÒä´é ã¹·éÍ§áÁèä»äË¹ä´éäËÁ ? ¤Ñºá¤ºÂÔè§¡ÇèÒ¹ÕéÂÑ§

ÍÂÙèä´éµÑé§ ù à´×Í¹ ñ๐ à´×Í¹ ÍÑ¹¹Õé¢¹Ò´¹ÕéáÅéÇ·ำÒäÁ¨ÐÍÂÙèäÁèä´é ¶éÒµéÍ§¡ÒÃ¡ÇéÒ§ æ ¡çä»ÍÂÙè·Øè§ÍÂØ¸ÂÒ

¹Ñè¹«Ô��

	 เข�ไม่ยอมซิ	 กลับไปเข�ส่งเงินตูมม�	 ทีนี้เร�

ไม่ได้มีข้อสั่งเสียหรือมีข้อแม้อะไรเอ�ไว้	 จะส่งกลับคืน

ก็เหมือนประชดกันนี่	เลยได้ฝืนปลูกนะ�

	 จ�กนั้นเร�ก็สั่งเลยเทียว	 ใครจะส่งสิ่งส่งของ

เงินทองม�ให้เก่ียวกับก�รก่อสร้�งในวัดป่�บ้�นต�ด

นี้แล้ว	 ต้องให้เร�ทร�บเสียก่อน	 ถ้�ส่งม�สุ่มสี่สุ่มห้�

ก่อนหน้�อย่�งนั้นไม่ได้	ถ้�ยังไม่ได้ตกลงกันแล้ว	ส่งม�

เท่�ไรก็ไม่สำ�เร็จ	ต้องบอกอย่�งนั้นเลย	เร�ก็ถือปฏิบัติ

อย่�งนั้นม�	 ใครจะม�สร้�ง	 ห�กไม่ได้ขออนุญ�ตให้

เป็นที่ตกลงใจกันเสียก่อน	เร�ไม่ให้ทำ�...

 ที่อยู่ พออยู่	ๆ	ไป	แต่ท�งจงกรมให้เป็นเหว

ไปเป็นไร	 (เดินจงกรมม�กกระทั่งท�งเดินเป็นร่องลึก)	 

นั่นละ	ธรรมเจริญ	พระพุทธเจ้�พระส�วกท่�นดำ�เนิน

อย่�งนั้น	ท่�นไม่ได้เอ�วัตถุออกหน้�ออกต�อะไร	นี่อยู่

ที่ไหนมีแต่เรื่องก่อสร้�งถือเป็นใหญ่เป็นโต	 เป็นหลัก

ศ�สน�ใหญ่โตเชียว	เห่อแข่งขันโน่น	จะว่�อะไร�

 ศาลา นี่	เข�ก็อย�กจะม�ทำ�ใหม่ให้	เร�ก็ไม่เอ� 

ตีเพด�นให้	เร�ก็ไม่ให้ตี	นั่น	นี้มันเหม�ะแล้ว	พอดีแล้ว	 

โก้หรูไปอะไรเรื่องโลก	ๆ	ให้โก้หรูอยู่ภ�ยในหัวใจซิ	ใส

สว่�งกระจ่�งแจ้งอยู่ภ�ยในใจ	นั่น	ของอัศจรรย์อยู่ตรง

นั้นต่�งห�ก	 ไม่ได้อยู่กับหินกับทร�ยกับอิฐกับปูนกับ

เหล็กหล�อะไรนี่	 อยู่กับธรรมต่�งห�ก	 ธรรมกลมกลืน

กับใจแล้ว	ใจกับธรรมต่�งห�กประเสริฐหรูหร�	ทำ�พอ

อยู่ได้พอ�”

หน้�พระประธ�น	บนศ�ล�วัดป่�บ้�นต�ด

(ถ่�ยเมื่อ	๘	กรกฎ�คม	พ.ศ.	๒๕๐๔)

��ÈÒÊ¹¸ÃÃÁà»ç¹ÊÔè§·ÕèÁÕ

¤Ø³¤èÒÁÒ¡ÂÔè§¡ÇèÒÇÑµ¶Ø 

à¤Ã×èÍ§¡èÍÊÃéÒ§ãËé¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇÅÇØè¹ÇÒÂ

àÃÒ¤ำÒ¹Ö§àÃ×èÍ§¹Ñé¹µèÒ§ËÒ¡¹Ð��

๒๔๖



ขรัวตา... วาสนาน้อย

	 ท่�นกล่�วกับพระเณรเมื่อกล�ง	ปÕ	พ.ศ.	๒๕๒๒	ว่�

	 “�มีเจ้�ศรัทธ�ท่�นหนึ่ง๑	จะถว�ยเงินเพื่อสร้�ง โบสถ์ ทั้งหลัง	เร�ยังไม่อ�จรับได้	เคยมีบ้�ง

ไหมในประเทศไทย	และองค์ไหนที่มีผู้ถว�ยเงินสร้�งโบสถ์ทั้งหลังแล้วไม่รับ	นอกจ�กขรัวต�ว�สน�น้อย

นี้เท่�นั้น	จึงไม่อ�จรับได้

	 ที่ไม่อ�จรับได้นั้นก็มีเหตุผลเหมือนกัน�	 คว�มจริงหลักธรรมที่เร�เล็งอยู่ยึดถืออยู่	 กร�บไหว้

บูช�เป็นขวัญใจ	 และเทิดทูนสุดจิตสุดใจอยู่ตลอดเวล�นั้น	 เป็นสิ่งที่ใหญ่โตม�กยิ่งกว่�สิ่งใดในโลกธ�ตุ	 

สิ่งเหล่�นั้นเร�ไม่ได้เทิดทูนเหมือนธรรม	 เพร�ะเป็นเพียงปัจจัยเครื่องอ�ศัยไปเป็นวัน	 ๆ	 เท่�นั้น	 ส่วน

ธรรมเป็นเรื่องใหญ่โตม�กที่ต้องรักสงวน

	 เรื่องก�รสร้�งโบสถ์สำ�หรับวัดนี้ยังไม่มีคว�มจำ�เป็น	สิ่งใดที่จำ�เป็นก็ทำ�สิ่งนั้น	เช่น	จิตตภ�วน�

เป็นง�นจำ�เป็นอย่�งยิ่ง	 ก�รทำ�อุโบสถสังฆกรรมทำ�ที่ไหนก็ได้	 ต�มร่มไม้ช�ยเข�ที่ไหนก็ได้	 ไม่ขัดข้อง

อะไร	ต�มหลักพระวินัยจริง	ๆ	แล้ว	ไม่มีอะไรขัดข้อง	ก�รสร้�งโบสถ์สร้�งวิห�รควรให้เป็นที่เป็นฐ�นที่

เหม�ะที่ควร	ไม่ใช่จะสร้�งดะไปหมด

	 ...ก�รสร้�งโบสถ์หลังหนึ่งเป็นยังไง	 นับตั้งแต่เริ่มแรกตกลงกับช่�งในก�รสร้�งโบสถ์เป็นยังไง	 

ถนนหนท�งเข้�ไปในวัดจนถึงบริเวณที่จะสร้�งโบสถ์จะต้องเปÔดโล่ง	 ตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งถึงวันสร้�ง

โบสถ์สำ�เร็จ	ต้องบุกเบิกไปหมดยิ่งกว่�โรงง�น	คนง�นก็ต้องมีทั้งหญิงทั้งช�ยจำ�นวนม�กม�ยที่จะเข้�ม�

นอนกองกันอยู่นี้	ทั้งช่�งทั้งคนง�นไม่ทร�บม�จ�กแห่งหนตำ�บลใด

	 บ�งร�ยหรือส่วนม�กก็ไม่เคยรู้เลยว่�ศ�สน�เป็นอย่�งไร	พระเณรในวัดท่�นปฏิบัติอย่�งไร	แล้ว

เข�จะมีคว�มเป็นระเบียบเรียบร้อยพอเป็นคว�มสงบง�มต�แก่พระเณรในวัดได้ยังไง	มันต้องเหมือนกับ

เอ�ยักษ์เอ�เปรตเอ�ผีเข้�ม�ทำ�ล�ยวัดนั่นเอง

	 ในขณะที่เปÔดโอก�สตกลงกันเรียบร้อยแล้วนั้นน่ะ	ไม่

ว่�ผู้คนหญิงช�ย	รถร�ต่�ง	ๆ	ต้องเข้�ต้องออกกันตลอดเวล�

ประตูวัดปÔดไม่ได้เลย	และสถ�นที่ที ่จะสร้�งโบสถ์ขึ้นม�ให้

เป็นของสง่�ง�มแก่วัดแก่พระสงฆ์ในวัด	แต่พระเณรกลับต�ย

กันหมดจ�กจิตตภ�วน�	 จ�กมรรคผลนิพพ�น	 ที่ควรจะได้

จะถึงจ�กสมณธรรม...	คือจิตตภ�วน�	แล้วจะเอ�อะไรม�เป็น

คว�มสง่�ง�มอร่�มต�

 �ÅÍ§¾Ô¨ÒÃ³Ò´Ù«Ô ¹ÕèàÃÒ¤Ô´ÍÂèÒ§¹Ñé¹ áÅÐ¾Ù´ÍÂèÒ§¹Õé

¹Ð ¨Ðà»ç¹¤ÇÒÁ¤Ô´¼Ô´¾Ù´¼Ô´ËÃ×Í¶Ù¡»ÃÐ¡ÒÃã´ºéÒ§ ?�...�

เครื่องใช้ไม้สอยตามเหตุผล

	 คำ�กล่�วของท่�นเก่ียวกับเครื่องใช้ไม้สอยอันเหม�ะ

สมแก่บรรพชิต

๑	เป็นบุคคลสำ�คัญระดับประเทศ

บริเวณวัดป่�บ้�นต�ด

(ถ่�ยเมื่อ	๑๗	เมษ�ยน	พ.ศ.	๒๕๐๙)
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๒๔๗ ๒๐ อยู่อย่างพอดี



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 “�เข�จะถว�ย	รถยนต์	เอ�ม�ทำ�ไมรถเต็มแผ่นดิน...	 เร�มีเหตุมีผลทุกอย่�งที่ห้�มอะไร	พระ 

ห�ม�อะไรห�รถ	ไม่ใช่ฆร�ว�สนี่

	 ...อันนี้เป็นเรื่องของโลกเข�ใช้กัน	 พระเป็นเพียงอ�ศัยคว�มสะดวกไปกับเข�เท่�นั้น	 จะม�เป็น

เนื้อเป็นหนังเป็นตัวของตัว	เป็นเจ้�ของรถของร�ขึ้นม�มันก็เหมือนโลกเข�น่ะซิ...

 ไฟฟ้า	 เข�จะเอ�เข้�ม�เร�ก็ห้�มม�น�นแล้ว	 นี่ถ้�เอ�ไฟเข้�ม�	 ลองดูซิ	 สิ่งที่แอบแฝงเข้�ม�	 

ที่จะต�มเข้�ม�ให้วัดเสีย	 ม�ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมกันเต็มวัดว�เลอะ	 ๆ	 เทอะ	 ๆ	 ไปหมด	 ไม่ทร�บว่�วิทยุ	 

โทรทัศน์	ตู้เย็น	จะแอบต�มกันม�...

 โทรศัพท์	ก็จะม�ติดขึ้นอีก...	ม�ขอ	๒	ครั้งแล้วนะ	ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดม�ติดต่อเร�	จะขอตั้ง

โทรศัพท์ที่วัดเพื่อก�รติดต่อสะดวก...	 นี้เร�ก็ไม่เอ�	 เพร�ะผลประโยชน์ที่จะได้มีเพียงนิดเดียว	 ผลเสียที่

ต�มม�นี้ม�กต่อม�กพรรณน�ไม่จบไม่สิ้นเลย

	 สมควรแล้วเหรอจะเอ�ช้�งแลกแมวมันจะกริêงกร๊�ง	 ๆ	 ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวล�เลยท�งไหนก็โทร

ม�	ผู้รับส�ยหนีไปไหนไม่ได้แหละ...

��·Ø¡ÊÔè§·Ø¡ÍÂèÒ§

àÃÒ¤Ô´´éÇÂàËµØ¼Å·Ñé§¹Ñé¹

äÁèÇèÒ¨ÐÍ¹ØญÒµ

äÁèÇèÒ¨ÐËéÒÁ...

àÍéÒ !  ãËé¤éÒ¹ÁÒ  ÇèÒ§Ñé¹àÅÂ

¶éÒàË¹×Í¹ÕéàÃÒÂÍÁÃÑº

äÁèÇèÒã¤Ã¡çµÒÁ

¶éÒäÁèàË¹×ÍáÅéÇ

...àÃÒäÁè·ำÒ¹Ð��

��ÃÑ¡ÉÒÈÒÊ¹Ò¡çµéÍ§

ÃÑ¡ÉÒ´éÇÂàËµØ´éÇÂ¼Å

ÍÐäÃ·Õè¨Ðà¢éÒÁÒà¡ÕèÂÇ¢éÍ§

¡ÑºÇÑ´¡ÑºÇÒÈÒÊ¹Ò¾ÃÐà³Ã

¡çµéÍ§ÁÕàËµØ¼Å«Ô

·ำÒáººÊØèÁà´Òä´éàËÃÍ�� 
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๒๔๘



	 วันหนึ่ง	ๆ	จะเข้�ม�เท่�ไร	แม้แต่ม�จังหันม�วัดม�ว�ก็โทรเข้�ม�...	อย่�ว่�แต่ข้�งนอกจะโทร

เข้�ม�เลย	ข้�งในนี้ก็เป็นบ้�ไปเลยแหละ	โทรแหลก	นั่นฟังซิ

	 เร�ก็ให้เหตุผลกับผู้ว่�Ï	ไป	ก็อุดรÏ	กับวัดนี้ไม่เห็นไกลกัน	มีเหตุผลอะไรมีคว�มจำ�เป็นอะไร	รถ

วิ่งไปห�ครู่เดียวก็ได้...	คว�มมีโทรศัพท์เป็นคว�มเสียห�ยม�กม�ย	แล้วพระเณรจะคึกคะนองขึ้นอีก	เร�

ว่�ยังงี้เลยจึงไม่ยอมให้ตั้ง

 �·Ø¡ÊÔè§·Ø¡ÍÂèÒ§ àÃÒ¤Ô´´éÇÂàËµØ¼Å·Ñé§¹Ñé¹ äÁèÇèÒ¨ÐÍ¹ØญÒµ äÁèÇèÒ¨ÐËéÒÁ... àÍéÒ ! ãËé¤éÒ¹ÁÒ ÇèÒ

§Ñé¹àÅÂ ¶éÒàË¹×Í¹ÕéàÃÒÂÍÁÃÑº äÁèÇèÒã¤Ã¡çµÒÁ ¶éÒäÁèàË¹×ÍáÅéÇ àÃÒäÁè·ำÒ¹Ð...

 äÁèãªèàÃÒÁÕ·Ô°ÔÁÒ¹ÐäÁèãËé·ำÒ¹Ð àÃÒµéÍ§¡ÒÃàËµØ¼Å¹Õè ÃÑ¡ÉÒÈÒÊ¹Ò¡çµéÍ§ÃÑ¡ÉÒ´éÇÂàËµØ´éÇÂ¼Å 

ÍÐäÃ·Õè¨Ðà¢éÒÁÒà¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡ÑºÇÑ´¡ÑºÇÒÈÒÊ¹Ò¾ÃÐà³Ã ¡çµéÍ§ÁÕàËµØ¼Å«Ô ·ำÒáººÊØèÁà´Òä´éàËÃÍ��

๒๔๙ ๒๐ อยู่อย่างพอดี



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

๒๑
วัดมØ่§ปฏÔบัตÔãนถÔèนทØร¡ันดาร

ด้านธรรมะและจตุปÑจจัยไทยทาน

	 หลวงต�ท่�นให้คว�มใส่ใจต่อวัดในถ่ินทุรกันด�รที่มุ่งปฏิบัติจิตตภ�วน�อันเป็นง�นโดยตรงต�ม

คำ�สอนของพระพุทธเจ้�

	 ท่�นจึงคอยให้คว�มช่วยเหลือด้�นจตุปัจจัย	 ไทยท�นต�มคว�มเหม�ะสม	 และคว�มจำ�เป็นแก่

สมณเพศ	 เพื่อไม่ให้เป็นข้อกังวลในก�รบำ�เพ็ญเพียร	 และจะได้ใช้เวล�เร่งสร้�งสติปัญญ�ให้กล้�แกร่ง

จนส�ม�รถก้�วข้�มทุกข์ภ�ยในใจได้

	 วัดที่ท่�นให้คว�มช่วยเหลือจึงมักมีสภ�พเป็นป่�เป็นเข�	 บรรย�ก�ศเอื้อต่อคว�มสงบสงัด	 เช่น	 

วัดที่อยู่ในแถบภูวัว	แถบภูเข�ในอำ�เภอหนองวัวซอ		ภูหลวง		ภูลังก�น้ำ�หน�ว		แนวเทือกเข�ภูพ�น		 

เป็นต้น

	 เมื่อมีโอก�สท่�นจะนำ�เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำ�เป็นไปสงเคร�ะห์ช่วยเหลือ	และพร้อม	ๆ	กันนี้

ท่�นจะแอบสังเกตอยู่เงียบ	ๆ	เพื่อดูข้อวัตรปฏิบัติ	คว�มเป็นระเบียบเรียบร้อยของพระเณรไปด้วย

 ที่ท่�นเน้นย้ำ�คือดูว่�สำ�นักนั้นมีท�งจงกรมหรือไม่	 มีร่องรอยก�รเดินจงกรมของพระเณรหรือ 

ไม่	 เพร�ะท่�นถือว่�ท�งจงกรมนี้คือที่ทำ�ง�นของพระ	 ท�งฆร�ว�สเข�ยังมีโต๊ะทำ�ง�น	 ท�งพระเณรก็ 

ต้องมีท�งจงกรมเป็นสถ�นที่ทำ�ง�นเช่นกัน	ตัวอย่�งหนึ่งที่แสดงถึงคำ�พูดเด็ดข�ดของท่�นต่อวัดที่ท่�นให้ 

ก�รสงเคร�ะห์และเยี่ยมเยียน	ดังนี้

	 “�ไปวัดนั้นวัดนี้	ผู้ที่มีหิริโอตตัปปะผู้มีศีลมีธรรมประพฤติตัวเป็นคนดี	เป็นพระดีเพื่อมรรคเพื่อ

ผลแล้ว	เร�ติดต�มแนะนำ�สั่งสอนดุด่�ว่�กล่�ว

	 ถ้�แบบเข้�ห้อง	 ไอ.ซี.ยู.	 แล้วไม่เล่นด้วย	 ไม่ไปเหยียบจนกระทั่งวัด�	 ไม่ไป	 ไปอะไร	 เกิด

ประโยชน์อะไร	ไม่ไปเสริม	มันหดเข้�	ด้วนเข้�	ๆ	นี่นะ”

 คว�มจริงจังในก�รสงเคร�ะห์พระเณรผู้มุ่งปฏิบัติธรรมนี้	 จะ

เห็นได้ชัดเจนจ�กคำ�สั่งของท่�นคร�วหนึ่งต่อพระอ�จ�รย์ผู้เป็นหัวหน้�

วัดแถบภูวัว	ใจคว�มว่�

 “�เร่ืองข้�วส�รอ�ห�รสดแห้งของขบฉันที่จัดส่งให้อยู่เป็น

ประจำ�ทุกเดือนนี้	ถ้�ไม่เพียงพอใหบ้อกทันที	จะจัดเพิ่มเติมให้�	สถ�น

ที่นี้เป็นที่สงบสงัด	 เหม�ะแก่ก�รบำ�เพ็ญจิตตภ�วน�อยู่ม�ก	 ห�กมีพระ

เณรผู้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติม�อยู่ด้วยม�กน้อยเพียงใด	 ผมจะเป็นผู้รับเลี้ยง

เองทั้งหมด

ท�งจงกรมที่สงบสงัด

๒๕๐



 แต่ถ้�เป็นพระเณรประเภทหมูขึ้นเขียง	 คือไม่สนใจต่อก�รภ�วน�	 ขี้เกียจขี้คร้�น	 มีแต่กิน

แล้วนอนนั้น	ให้ไล่หนีทันทีเลยนะ�”

	 นอกจ�กท่�นจะสงเคร�ะห์วัดปฏิบัติในถิ่นทุรกันด�รต่�ง	 ๆ	 ดังกล่�วแล้ว	 ด้วยระลึกถึงบุญถึง

คุณเจ้�คุณพระธรรมเจดีย์	พระอุปัชฌ�ย์	ท่�นจึงได้ให้คว�มช่วยเหลือด้�นจตุปัจจัยไทยท�นแก่วัด 

โพธิสมภรณ์	ซึ่งเป็นวัดของพระอุปัชฌ�ย์ของท่�นเองเป็นประจำ�ทุกเดือนตลอดม�หล�ยสิบปÕ	กระทั่ง

ทุกวันนี้ไม่เคยข�ดตกบกพร่องเลย

	 อีกวัดหนึ่งคือ	 วัดป่�สุทธ�ว�ส	 ในตัวจังหวัดสกลนคร	 ซึ่งเป็นสถ�นที่ประชุมเพลิงและเป็นที่

ประดิษฐ�นรูปหล่อของท่�นอ�จ�รย์มั่น	 ภูริทัตโต	 ผู้มีพระคุณสูงสุดแก่ท่�น	 ท่�นจึงห�โอก�สเข้�กร�บ

ไหว้รูปสมมุติของท่�นอ�จ�รย์มั่นอยู่เสมอม�ไม่ห่�งเหินลืมเลือนแต่อย่�งใดเลย

	 ทุกครั้งที่ไป	ท่�นจะนำ�จตุปัจจัยไทยท�นต่�ง	ๆ 	ไปสงเคร�ะห์ช่วยเหลือวัดด้วยทุกคร�ว	คุณธรรม 

ดังกล่�วของท่�นนี้	 ทำ�ให้ลูกศิษย์	 พระเณร	ฆร�ว�ส	 รู้สึกซ�บซึ้งใจ	 เพร�ะเห็นท่�นเปÕ่ยมล้นด้วยแบบ

ฉบับอันงดง�มในกตัญญูกตเวทิต�คุณต่อผู้มีพระคุณ	

เตือนพระเณร� ระวังมหาภัย ๕ อย่าง

	 ในคร�วท่�นไปแจกของและเย่ียมเยียนสำ�นักท่ีต้ังใจ

ปฏิบัติ	ท่�นจะย้ำ�เตือนพระเณรลูกหล�นอยู่เสมอ	ๆ 	ด้วยคว�ม 

เมตต�สงส�รถึงมห�ภัย	๕	อย่�ง	ดังนี้

	 “พระเร�เป็นเพศท่ีหนึ่งท่ีจะส�ม�รถครองมรรค

ครองผลได้	 เพร�ะมีโอก�สอันดีง�ม	 ทุกสิ่งทุกอย่�งอำ�นวย 

หมด	ให้พ�กันตั้งใจ	เร�เป็นห่วงเป็นใยพระลูกพระหล�นของเร�	กลัวจะเลินเล่อเผลอสติเป็นบ้�กับโลก 

กับสงส�รเข�	 ทุกวันนี้เรื่องของกลม�ย�ของกิเลสนั้นมีม�กนะ	 วันนี้จะพูดให้บรรด�พระลูกพระหล�น

ทั้งหล�ยของเร�ได้ทร�บเสียว่�จุดใหญ่มห�ภัยคืออะไร

 เริ่มตั้งแต่หนังสือพิมพ์เป็นข่�วเป็นคร�ว	 พระเร�ไม่จำ�เป็นต้องห�ข่�วห�คร�ว	 หลีกข่�ว

หลีกคร�วทั้งนั้นถึงถูก	 อย่�งพระพุทธเจ้�ไล่เข้�ป่��	 เพื่อหลีกข่�วหลีกคร�วทั้งหล�ย	 อันเป็นเรื่อง

ยุ่งเหยิงวุ่นว�ยของกิเลสมันบีบบี้สีไฟนั้นเอง

��õ ÍÂèÒ§¹Õé.. 

à»ç¹µÑÇ·ำÒÅÒÂÈÒÊ¹ÒÍÂÙèàÇÅÒ¹Õé

ÇÑ´ÇÒÍÒÇÒÊàÃÒàÅÂ¨ÐÃ¡ÃéÒ§ä»ËÁ´

...¡çàÁ×èÍàËç¹¤ÇÒÁÍØ¨Ò´ºÒ´

µÒ¢Í§¾ÃÐà³ÃäÁèÁÕÂÒ§ÍÒÂ

áÅéÇ »ÃÐªÒª¹ญÒµÔâÂÁ

à¢Ò¡çËÁ´ÈÃÑ·¸Ò...�

กุฏิพระในป่�

๒๕๑ ๒๑ วัดมุ่งปฏิบัติในถิ่นทุรกันดาร



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 จ�กนั้นก็วิทยุให้ตัดออก	อันนี้ก็เป็นเรื่องข่�วเรื่องคร�ว	เรื่องยุยงก่อกวนจิตใจให้ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม
ไปต�มมัน
 เทวทัตโทรทัศน์ วิดีโอนี่เป็นตัวสำ�คัญม�ก	อันนี้	อันหนึ่ง
	 แล้ว	โทรศัพท์มือถือนี้สุดยอดได้เลย	จับโทรศัพท์ขึ้นใส่หูปั๊บ	นี้คุยกับอีส�วได้สบ�ยเลย	นัดกัน
ไปห้องไหนหับไหน	ที่ไหน	ๆ	ม่�นรูดม่�นรีดไม่สำ�คัญ	นัดกันได้ถึงที่สุดเลย
	 นี่แหละ	 ๕	 กษัตริย์นี้เองเป็นตัวทำ�ล�ยศ�สน�อยู่เวล�นี้	 วัดว�อ�ว�สเร�เลยจะรกจะร้�งไป
หมด	เพร�ะสิ่งเหล่�นี้เข้�ไปทำ�ล�ยต�มวัดต�มว�	จะไม่มีเหลือพระเณรอยู่ในวัดแล้ว
	 ทำ�ไมจึงเป็นเช่นนั้น	 ก็เมื่อเห็นคว�มอุจ�ดบ�ดต�ของพระเณรไม่มีย�งอ�ย	 แล้วประช�ชน
ญ�ติโยมเข�ก็หมดศรัทธ�	ไม่มีคว�มเค�รพเลื่อมใส	เข�ก็ไม่ใส่บ�ตรให้กินล่ะซิ	เมื่อเข�ไม่ใส่บ�ตรให้กิน
แล้ว�	พระเณรจะทนอยู่ได้ยังไง	วัดก็กล�ยเป็นวัดร้�งไปได้
	 นี่ละตัวมห�ภัย	จึงได้เผดียงให้พระลูกพระหล�นทั้งหล�ยทร�บ	อย่�ได้คุ้นอย่�ได้ชินกับมัน	อย่�
เห็นว่�เป็นสิริมงคล	นี้คือตัวภัยสำ�หรับพุทธศ�สน�
	 สำ�หรับพระเณรของเร�	ให้พ�กันระมัดระวังให้ม�ก	ใครกล้�ห�ญช�ญชัย	ก็คือเป็นเทวทัตต่อสู้
พระพุทธเจ้�นั้นแล	นี่	เป็นจุดสำ�คัญม�ก	ขอให้พ�กันระมัดระวัง�	อย่�ไปสนิทสนมกับมันถ้�ไม่อย�กจม	 
นี่เป็นข้�ศึก
	 แม้แต่ไม่มีสิ่งเหล่�นี้	 จิตใจของเร�ยังเส�ะยังแสวงห�ยุ่งเหยิงวุ่นว�ยตลอดเวล�	 จนห�เวล�
ว่�งห�คว�มสงบไม่ได้	ก็เพร�ะจิตห�อ�รมณ์ห�ข่�ว�	ให้เอ�ข่�วแห่งพระพุทธเจ้�	พระธรรม	พระสงฆ์
�	ข่�วภ�วน�ลงไปสู่จุดนี้	ระงับดับข่�วนั้นให้หมดไป	ให้เหลือแต่ข่�วพุทโธ	ธัมโม	สังโฆ	ข่�วอรรถข่�ว
ธรรมอยู่ภ�ยในใจ	ใจของเร�จะได้มีคว�มสงบเยือกเย็น	ข่�วธรรมกับข่�วโลก	คือข่�วกิเลสกับข่�วธรรม
นี้ต่�งกันม�กนะ�”

รักษาป่า ต้นไม้ ต้นน้ำาลำาธาร
	 ท่�นเมตต�ช่วยเหลือร�ษฎร	 และฟื้นฟูสภ�พป่�เสื่อมโทรมบริเวณพื้นที่ป่�ลุ่มน้ำ�ป่�สัก	 เขต
บ้�นดงคล้อ	บ้�นน้ำ�เที่ยง	บ้�นส�มแยก	ตำ�บลวังกว�ง	อำ�เภอน้ำ�หน�ว	จังหวัดเพชรบูรณ์	 เนื่องจ�ก
พื้นที่ดังกล่�วเป็นภูเข�สูงชัน	 เป็นต้นน้ำ�ลำ�ธ�รของแม่น้ำ�สำ�คัญหล�ยส�ย	 ได้แก่	 น้ำ�เลย	 น้ำ�ฟอง	 
ÏลÏ	 ซึ่งสภ�พพื้นที่บริเวณดังกล่�วในขณะนั้น	 ถูกบุกรุกแผ้วถ�งป่�ทำ�ไร่เลื่อนลอย	 จนสภ�พป่�ถูก
ทำ�ล�ยลงอย่�งสิ้นเชิง	ในเรื่องนี้ท่�นให้เหตุผลว่�
	 “�ที่ดินเวล�นี้	(มิถุน�ยน	พ.ศ.	๒๕๓๗)	 
ก็	๑๐	กว่�ล้�นแล้วที่ซื้อ	เนื้อที่ดูเหมือนได้	๗	พัน 
กว่�ไร่แล้ว	 หล�ยแห่ง	 ท�งด้�นเพชรบูรณ์ก็มี	 
ที่เร�ซื้อไว้นี้	 ไว้เพื่อช�ติบ้�นเมืองนะ	 เร�ไม่ได้ซื้อ
โดยลำ�พังเร�เองนะ	 มันเป็นต้นน้ำ�ลำ�ธ�ร	 เช่น	 
ต้นน้ำ�จังหวัดเลยนี่	 ที่ผ่�นม�ท�งอำ�เภอวังสะพุง
นี้แหละ	 น้ำ�หมดได้	 ๒	 แล้งนี้แล้ว	 ต้นน้ำ�มันอยู่
ตรงนั้น	 เร�เลยซื้อครอบไว้หมดเลย	 เวล�นี้ก็
มีโครงก�รพระร�ชดำ�ริประส�นง�นเข้�ม�ในเร�	 
เร�บอกเอ�เลยให้เลย	เพร�ะเร�ซื้อนี้	ซื้อไว้เพื่อช�ติ

๒๕๒
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๑	วัดดงศรีชมภู	อ.โซ่พิสัย	จ.หนองค�ย
๒	วัดดอยธรรมเจดีย์	อ.โคกศรีสุพรรณ	จ.สกลนคร
๓	วัดป่�สังฆ�ร�ม	อ.หนองวัวซอ	จ.อุดรธ�นี
๔	วัดภูผ�แดง	อ.หนองวัวซอ	จ.อุดรธ�นี
๕	อ.น้ำ�หน�ว	จ.เพชรบูรณ์

 หลวงต�บัวไม่มีอำ�น�จว�สน�อะไรม�กนัก	ว�สน�ของพระ	อำ�น�จของพระไปเรื่องของพระ  
ไม่ใช่เป็นเรื่องแบบโลก	ทีนี้เมื่อทห�รม�ขอประส�นง�นเกี่ยวข้องด้วย	ทห�รเป็นผู้มีอำ�น�จ	เป็นผู้รักษ�ได้	 
เร�ก็ยกให้ทห�รเป็นผู้รักษ�แทนเร�ไปเลย	รู้สึกสะดวกดีทุกอย่�ง�	อย�กจะปลูกป่�ก็เอ�	ช่วยกันปลูก	 
รักษ�ตรงไหน	ๆ 	ที่มันจะมีคว�มแน่นหน�มั่นคงต่อช�ติแล้ว	เอ�เลย	เร�ก็มอบให้ท�งทห�รเลย	เวล�นี้	 
เร�เบ�ใจม�กแล้วเป็นแต่เพียงว่�ซื้อให้	ๆ	ให้ท�งทห�รเป็นผู้ดูแล�”
	 คุณค่�ของต้นไม้ป่�เข�ต่อก�รบำ�เพ็ญจิตตภ�วน�	เป็นสิ่งที่ท่�นพูดอยู่เสมอ	ๆ	ว่�	พระพุทธเจ้�
ทรงสอนพระให้อยู่ป่�	 ก�รอยู่ให้อยู่ด้วยก�รพิจ�รณ�	 อยู่แบบอรรถแบบธรรม	 ไม่ใช่ไปอยู่ป่�แบบสัตว์		 
เพร�ะสถ�นที่เช่นนี้เป็นที่ชั้นเอกในก�รบำ�เพ็ญเพียร	 ไม่มีคนไปยุ่งกวน	 วัดที่ท่�นให้ก�รช่วยเหลือส่วน
ใหญ่จึงพย�ย�มรักษ�สภ�พที่เป็นธรรมช�ติป่�เข�แหล่งต้นน้ำ�ลำ�ธ�รไว้ให้ม�กที่สุด	 พระเณรกุลบุตร

สุดท้�ยภ�ยหลังจะได้มีสถ�นที่สงบสงัดในก�รบำ�เพ็ญเพียร	ในเรื่องนี้ท่�นเคยกล่�วว่�
	 “�วัดดงศรีชมภ๑ู	 เป็นวัดประเภทที่หนึ่ง	 ภูวัวประเภทเอก	 ไล่เลี่ยกัน	 วัดดอยธรรมเจดีย๒์  
ภูเสิงเคิง	-	สังโฆ๓	เป็นประเภทที่หนึ่ง	ผ�แดง๔	เหล่�นี้ที่หนึ่งทั้งนั้น	อยู่ภ�วน�ได้ทั่วไป	หลบหลีกไปห�ที่ 
ภ�วน�ได้สะดวกสบ�ย	 สงวนไว้	 แล้วก็ยังที่ที่ซื้อไว้ที่น้ำ�หน�ว๕	 นั่น	 ก็เป็นประเภทที่หนึ่ง	 ๆ	 เพร�ะ 
ดงกว้�ง	ซื้อครอบไว้หมดเลย	พระอยู่	๓	ย่�นด้วยกัน	สงวนป่�เอ�ไว้สำ�หรับลูกหล�น	ต้นน้ำ�ลำ�ธ�รจะ
ไม่มีเหลือถ้�ไม่สงวนป่�เอ�ไว้	อันนี้มันอยู่รอบของ
ต้นน้ำ�ลำ�ธ�รด้วย	ซื้อครอบไว้หมด

	 น้ำ�ฝนตกม�จ�กเข�มันชุ่มเย็น	 ไหลลงม�	 

แม้แต่แม่น้ ำ�เลยนี ้ก็ม�จ�กนั ้นนะ	 แม่น้ ำ�เลย

วังสะพุงนี่	 ม�จ�กที่เร�ซื้อครอบไว้โน้นหมด	มีอยู่	 

๒	-	๓	ส�ยแม่น้ำ�ที่ไหลม�จ�กที่เร�ซื้อครอบเอ�ไว้	 

๒๕๓ ๒๑ วัดมุ่งปฏิบัติในถิ่นทุรกันดาร



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ตอนนี้พักท�งโน้นก่อน	ทำ�ประโยชน์อย่�งอื่น	หมุนไปท�งอื่น	เรื่องหมุนนี่ไม่ถอยแหละ	หมุนไม่หยุด

	 หมุนเรื่อย	ๆ	ช่วยท�งโน้นช่วยท�งนี้	จะทำ�ยังไงคว�มทุกข์คว�มจนไม่โดนใครเข้�ก็ดูดี	ถ้�โดน

เข้�เท่�นั้นก็พอแล้ว	 หง�ยไปเลย	 ใครจะอย�กโดน	 โดนทุกข์	 ไม่มีกินอยู่ได้หรือมนุษย์เร�	 จะปลูกของ

อะไรพืชผลต่�ง	ๆ	ปลูกไม่ได้	น้ำ�ไม่มี	แผ่นดินไม่ชื้น	แห้งผ�กอย่�งนี้ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น	ถ้�แผ่นดินมันชื้น

แล้วปลูกมันก็ขึ้น�”

สัตว์ป่าปลอดภัย

	 คว�มสงบสงัดของป่�มีผลดีต่อพระด้�นก�ร

ฝÖกจิต	 สำ�หรับสัตว์ป่�เองก็มีคว�มคุ้นเคย	 ว�งใจและ

อบอุ่นใจได้ง่�ยกับพระ	 ซึ่งต่�งกันอยู่ม�กกับฆร�ว�ส	

เรื่องนี้ท่�นกล่�วว่�

	 “�กล�งคืนดึก	ๆ	สงัด	ฟังเสียง	¹¡ยู§ ร้อง	 

กล�งวี่กล�งวันไม่เคยเห็นตัวมันนะ	 เร�เห็นสักครั้งสอง

ครั้งเท่�นั้นมั้ง	นกยูงนะ	ไม่เจอมันบ่อยนักเหมือนสัตว์ 

อื่น	ๆ	พวกหมูพวกอีเก้งนี้เจอบ่อย	บ�งทีมันก็จุ้นจ้�น	ๆ	 

ม�ท�งจงกรม	มันไม่กลัวคนมันม�อ�ศัยคน	ม�อยู่รอบ	ๆ 	 

คน	 เดินจงกรมอยู่มันก็ม�ห�กิน	พวกหมูพวกอีเก้งนี้คุ้น

ง่�ยนะ	 คุ้นง่�ยม�กเทียว	 มันม�เหมือนสัตว์บ้�นม�ห�

เร�	 ห�ขุดอะไรกินซู้ด	 ๆ	 ซี้ด	 ๆ	 ม�	 เร�ก็เดินจงกรม 

เฉย�	 เข�ก็ไปของเข�ทั้ง	 ๆ	 ที่เข�ก็เห็นเร�อยู่	 เข�ไม่

สนใจนะ

	 นั่นเห็นไหม	พระกับโยมผิดกัน	ต่�งสีกัน	ผ้�เหลืองเป็นผ้�ที่ครองโลกม�น�น	พระพุทธเจ้�ทุก	ๆ	 

พระองค์ครองผ้�เหลืองทั้งนั้น	 ผ้�ก�ส�วพัสตร์	 สัตว์เหล่�นั้นเคยเกิดเป็นมนุษย์	 เคยบวชเป็นพระเป็น

เณรม�ในศ�สน�นั้น	ๆ	ม�ตั้งม�กม�ย	เพร�ะฉะนั้นเวล�เห็นพระมันถึงต�ยใจเลย	ๆ	�”	

	 เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ป่�อีกเรื่องหนึ่งท่�นเล่�ว่�

	 “�เรื่อง	ÅÔ§ นี้เร�ยังไม่ลืมนะ	เข�จะออกห�กินเวล�กล�งคืน	คือกล�งวันคนทำ�ล�ยเข�	เข�ไม่

ออก	กล�งวันเงียบเลย	กล�งคืนเข�ออกห�กิน	เร�เดินจงกรมอยู่กล�งคืนเงียบ	ๆ 	เดือนหง�ย	ๆ 	เร�ไม่ได้

จุดไฟนี่	เดือนหง�ย	ๆ	ในดงนะ	ดงหน�ป่�ทึบ	ฟังเสียงเข�ม�นี่	โถ	!	เสียงลั่นม�เลย	เพร�ะเป็นฝูงใหญ่	 

ใหญ่ม�กนะลิง	เข�มีหัวหน้�พ�ม�	มันมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่บนท�งจงกรมเร�นี่	ผลไม้มันสุกเต็มเลย	เข�ม�

กินนี้ทุกคืน	แต่ทุกคืนเร�ไม่ให้เข�เห็น

	 คืนนั้นเร�ลองแสดงตัวให้เข�เห็นว่�เข�จะต�ดีไหมในเวล�กล�งคืนนะ	 โอ๊ย	 !	 ลิงนี่ต�ดีนะ

	กล�งคืนนะ	ออกคืนวันที่เร�จะแสดงตัวให้เข�รู้เรื่องของเข�นั่น	เร�นิ่ง	ๆ	อยู่ข้�งต้นไม้นี่วะ	นิ่ง	!	เข�

ม�เต็มไปหมด	แต่เวล�เร�จะกระดุกกระดิกพลิกอะไรนี้	ต้องกะว่�เข�กินอิ่มก่อนนะ	ไม่งั้นเดีëยวเข�เผ่น

ไม่ได้กินอิ่มล่ะ	เร�ต้องกะระยะพอดีเข�กิน	พอมีตัวไปบ้�งก็มี...
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	 ทีนี้เร�ก็กระดุกกระดิกนี่	 พอหัวหน้�ร้องจิêกทีเดียว

เท่�นั้นนะ	นอกนั้นเงียบหมดเลยนะ	เงียบเหมือนไม่มีลิงสัก

ตัวเดียวแหละ	ลิงทั้งฝูงใหญ่	ๆ	นะ	นั่นน่ะ	เพร�ะมีหัวหน้�	 

มีหัวหน้�เตือนเอ�	 เร�เลยนิ่งอีกละ	 จนกระทั่งน�นแล้วก็

มีเสียงหัวหน้�ด็อก	 ๆ	 แด็ก	 ๆ	 แต่พอได้ยิน	 เสียงตัวหนึ่ง

ดังขึ้น	 ตัวหนึ่งก็ดัง	 ทีนี้ออกนะ	 ออกต่�งตัวต่�งไปเลยนะ	 

แสดงว่�เข�ก็อิ่มแล้ว	เพร�ะเร�ทำ�นั้น	ทำ�เวล�กะว่�เข�อิ่ม

แล้วเข�ไป

	 เข�มีหัวหน้�เหมือนกัน	ลิง	ฝูงลิงมีเยอะนะ		กล�ง

วันนี้ไม่เห็นแหละ	 เข�ไม่ออก	 คือพวกมนุษย์นี้มันยักษ์นี่นะ	 

ยักษ์หูสั้น	มันกินดะไปเลยมนุษย์นี่	 ลิงก็ไม่เลือก	นี่กล�งวัน

เข�จะไม่ออกห�กินนะ	ตอนกล�งคืนเงียบ	ๆ	ดึก	ๆ	เข�ถึง

จะออกนะ	กล�งวันนี้ไม่เห็นแหละ	เข�ไม่ออก	ต้องสองทุ่ม

ไปแล้วถึงจะออก

	 นี่ม�คิดถึงเรื่ องคว�มปลอดภัยของสัตว์นี้ ละ	 

ลำ�บ�กม�กกว่�มนุษย์เร�ม�กนะ	 มนุษย์เร�ไปที่ไหนเป็น

อิสระสบ�ย	ๆ 	สัตว์นี้ไปไหนหลบ	ๆ 	ซ่อน	ๆ 	ไม่งั้นต�ยจริง	ๆ 	 

อย่�งนกนี้ดูซินี่	 ถ้�ไม่มีคนรักษ�ไม่ได้นะนี่	 ฉิบห�ยหมดเลย	 

ก�รทำ�ล�ยกันไม่ใช่ของดี	แม้แต่สัตว์เข�ก็ไม่ต้องก�ร	เข�ไม่

ประสงค์	 คว�มต�ยนี้ไม่ต้องมีใครเรียนที่ไหนล่ะ	 มันห�กรู้

ในหลักธรรมช�ติของตัวเอง	กลัวต�ยด้วยกันทั้งนั้น	สัตว์ทุก

ประเภท�”

��¡ÒÃ·ำÒÅÒÂ¡Ñ¹
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๒๕๕ ๒๑ วัดมุ่งปฏิบัติในถิ่นทุรกันดาร
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๒๒
โร§àรÕยน

ด้านวัตถุและเครื่องอุปโภคบริโภค

 หลวงต�เมตต�สงเคร�ะห์สนับสนุนท�งก�รศึกษ�ทั้งในแง่ตึกอ�ค�รเรียนวัสดุอุปกรณ์ต่�ง	ๆ	

เพื่อใช้ในง�นธุรก�รบ้�ง	ด้�นสื่อก�รเรียนก�รสอน	และอื่น	ๆ	แก่โรงเรียนต่�ง	ๆ	หล�ยแห่ง

	 ตัวอย่�งประเภทที่ท่�นช่วยเหลือ	เช่น	ช่วยสร้�งอ�ค�รธรรมสถ�น	ตึกเรียนอ�ค�รเรียน	โต๊ะ

เก้�อี้	อุปกรณ์ท�งก�รเรียนก�รสอน	ค่�อ�ห�รกล�งวันเด็กนักเรียนย�กจน	เป็นต้น

 สำ�หรับตัวอย่�งโรงเรียนที่ท่�นเมตต�สงเคร�ะห์	 โดยม�กอยู่ในจังหวัดอุดรธ�นีและจังหวัด

ใกล้เคียงที่พอจะอยู่ในข่�ยคว�มรับผิดชอบในส�ยต�ของท่�น	 เพื่อดูเหตุผลดูคว�มจำ�เป็นม�กน้อย

ในก�รสงเคร�ะห์	เช่น	โรงเรียนสตรีร�ชินูทิศ	โรงเรียนบ้�นต�ด	โรงเรียนอุดรธรรม�นุสรณ์	โรงเรียน 

หนองแสงวิทย�	โรงเรียนบ้�นดงเมือง	โรงเรียนบ้�นหนองตุ		โรงเรียนค่�ยประจักษ์ศิลป�คม	ÏลÏ

ด้านธรรมะที่ใช้ในการเรียน

	 ด้วยตระหนักถึงคุณค่�	 และคว�มสำ�คัญท�งก�รศึกษ�แก่เด็กและเย�วชนของช�ติ	 จะได้มี

คว�มรู้ติดเนื้อติดตัวอันจะเป็นประโยชน์แก่ตน	 แก่ครอบครัว	 และช�ติบ้�นเมือง	 ท่�นจึงเน้นเสมอให้

เด็กรู้จักรับผิดชอบชีวิตตนเองต�มวัยอันควรเป็นอย่�งมีหลักเกณฑ์เหตุผล	เช่น	คร�วหนึ่งท่�นสอนคณะ

นักเรียน	ดังนี้

ขยันเรียน... รอบคอบ... คบเพื่อนดี

	 “�จงพย�ย�มตั้งใจศึกษ�เล่�เรียนทุกคน	 อย่�ขี้เกียจ	 อย่�เถลไถล	 อย่�เห็นก�รเล่นดีกว่�ก�ร

เรียน	จงเห็นก�รเรียนดีกว่�ก�รเล่น	จะภ�คภูมิใจในตัวเองเวล�สอบก็อ�จห�ญ	 ไม่สะทกสะท้�น	และ

สอบได้คะแนนสูง	เพร�ะคว�มขยันเรียนย่อมได้คะแนนดีเสมอ

	 ผิดกับคนขี้เกียจเรียนอยู่ม�ก	 อย่�เอ�ม�เป็นตัวอย่�งจะเสียใจภ�ยหลัง	 รีบเตรียมตัวในเวล�

เรียน	และก่อนสอบอย่�ให้บกพร่องในหลักวิช�ที่เรียน�

	 �เวล�สอบตก	 เร�จะตำ�หนิครูก็ไม่ได้	 เพร�ะเร�

ขี้เกียจ	 บกพร่อง	 ข้อสำ�คัญก�รชอบเที่ยวนั่นละทำ�ให้เร�

สอบตก	เมื่อสอบตกแล้วทำ�ให้เกิดคว�มขี้เกียจขี้คร้�นเข้�อีก	 

และชอบคบค้�สม�คมกับเพื่อนฝูงที่เลวทร�ม	 เร�ก็ยิ่งมีใจ 

ต่ำ�ทร�มไปเรื่อย	ๆ	มองเห็นครูเห็นอ�จ�รย์เกิดคว�มกระด�ก 

อ�ยกลัวครูจะซักจะถ�มนั่นนี่	 ไม่อย�กเข้�หน้�เสียแล้ว	 

��ãËé¾ÂÒÂÒÁàÃÕÂ¹áÅÐ
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๒๕๖



เพร�ะจิตใจมันเสียมันเลวลง	 เพื่อไม่ให้เป็นดังที่กล่�วนี้	 จงรีบดัดแปลงตนแต่ปัจจุบันคือขณะนี้บัดนี้

ตลอดไป...

	 ตรงไหนที่ย�กลำ�บ�กให้พย�ย�มเรียนและท่องเสมอจนจำ�ได้	 ข้อใดที่ครูบอกหรือครูสั่งให้

ท่องจำ�ให้ได้	จงท่องให้ได้ติดป�กติดคอจริง	ๆ�	อันไหนเป็นคว�มไม่เข้�ใจ	ก็ท่องให้เข้�ใจจริง	ๆ	ที่ไหน

ไม่เข้�ใจให้ศึกษ�ไต่ถ�มครูเพื่อคว�มเข้�ใจ

	 อย่�เก็บเอ�ไว้ด้วยคว�มอ�ยครูและเพื่อนฝูง	 ซึ่งเป็นสิ่งที่จะปÔดท�งเพื่อคว�มเข้�ใจของตนใน

เวล�จำ�เป็น	เช่น	เวล�สอบเร�ระลึกไม่ได้	ทั้ง	ๆ	ที่สิ่งนี้เร�สงสัยควรจะถ�มครูอยู่แล้ว	แต่ไม่ถ�ม

	 เวล�ข้อสอบออกม�ก็ม�ถูกจุดที่เร�ไม่รู้ที่เร�สงสัยนั้น	 ก็เลยข�ดผลข�ดประโยชน์ที่ไม่ควรจะ

ข�ดไปเสีย	และถูกตัดคะแนนลงไปเป็นที่น่�เสียด�ยอย่�งยิ่งกล�ยเป็นคนเดินช้�ล้�หลังไม่ทันเข�

	 �ดังนั้น	 จึงต้องพย�ย�มศึกษ�ให้เข้�อก 

เข้�ใจทุกแง่ทุกมุมไม่สะเพร่�มักง่�ย	 ควรพย�ย�ม

ฝÖกหัดตนให้เ ป็นคนละเอียดรอบคอบไปด้วย

เป็นก�รดี	 เวล�สอบจะไม่พรวดพร�ดและมักได้ 

คะแนนต่ำ�และสอบตกเสมอ�”

หนังสือที่ควรอ่าน

	 นอกจ�กตำ � ร � เ รี ยน ท่ีนั ก เ รี ยนต้ อ ง 

รับผิดชอบในก�รศึกษ�ห�อ่�นแล้ว	ควรรู้จักค้นคว้�

ห�คว�มรู้และประสบก�รณ์เพิ่มเติมจ�กหนังสือ

ประเภทอื่นด้วย	 ในเรื่องนี้หลวงต�เมตต�ให้คำ�

แนะนำ�แก่ลูกหล�นไว้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในก�รเลือกสรรหนังสือที่ควรอ่�น	ดังนี้

	 “�เร�เห็นคุณค่�ของก�รอ่�น	Ë¹ั§สือทÒ§ดéÒ¹ธÃÃÁÐ	เป็นสำ�คัญ	อ่Ò¹ทÒ§โÅ¡ มันมีฉ�กหน้�

ฉ�กหลัง	สุดท้�ยก็ฉ�กหลังนั่นแหละทำ�ล�ย

	 ฉ�กหน้�เป็นเครื่องล่อหูล่อต�ล่อใจไปหน่อย	 ๆ	 ฉ�กหลังนี่สำ�คัญ	 แทงเข้�ไปเลย	 เสียม�กต่อ

ม�ก	 แต่เมื่อไม่มีใครคิดท�งเรื่องเสียแล้วก็	 มันจะเสียขน�ดไหนก็ไม่สนใจ	 มีแต่บืนหน้�เรื่อย	 ๆ	 คว�ม

ฉิบห�ยก็ไปเรื่อย	ๆ	เหมือนไฟล�มทุ่ง

	 ส่วนที่เป็นส�รประโยชน์ก็มี	 ไม่ได้ปฏิเสธ	 แต่ผู้ที่อ่�นส่วนม�ก	 มักอ่�นด้วยคว�มเพลิดเพลิน

ละซิ	ไม่ได้อ่�นเพื่อห�ส�รประโยชน์อะไรนักนะ	ยิ่งเป็นเด็กหนุ่มเด็กส�วด้วยแล้ว	คึกคะนองนี้	โอ๊ย	เป็น

บ้�ไปเลยเทียว	 บ้�สด	 ๆ	 ร้อน	 ๆ	 ยิ่งเห็นโปê	 ๆ	 เปê	 ๆ	 ด้วยแล้ว	 ยิ่งไปใหญ่เลยนะ	 ลืมนุ่งซิ่นนุ่งผ้�	 

นั่นแหละ	วิ่งเป็นบ้�เหมือนหม�

	 นี่ละ	อำ�น�จของก�มตัณห�	มันใช่เล่นเมื่อไร	มันเคยทำ�ล�ยโลกม�ม�กต่อม�กแล้ว	อันไหนก็ไม่

รุนแรงเหมือนอันนี้	อันนี้รุนแรงม�ก	ไม่ว่�สัตว์ว่�คน	ถ้�ลงอันนี้ได้บีบหัวใจแล้ว	อยู่ไม่ได้	ต้องดิ้นเทียว...

	 ท่�นจึงให้มี	“น้ำ�”	คือ	ธรรมะ		อ่�นธรรมะ	ฟังธรรมะ	อบรมธรรมะ	เพื่อดับไฟในใจ	เพร�ะสิ่ง

ที่ทำ�ให้เพลิดเพลินนั้นเป็นสิ่งที่มีพิษภัย	 และคว�มโศกเศร้�แฝงอยู่ในนั้นจึงนำ�ธรรมะเข้�ไปชะล้�งในจุด

นั้น	เปÔดออกเพื่อเห็นโทษของมัน�”

๒๕๗ ๒๒ โรงเรียน
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ด้านศีลธรรมและความประพฤติ

	 เมื่อมีกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษ�และคณ�จ�รย์	 จ�ก

สถ�บันก�รศึกษ�ต่�ง	ๆ	ม�ทำ�บุญใส่บ�ตร	ท่�นมักแสดงคว�ม

ห่วงใยถึงศีลธรรม	และคว�มประพฤติของเด็กและเย�วชน	ดังนี้	

ข้อควรปฏิบัติต่อพ่อแม่

	 “�ให้สมบัติเงินทอง	 ข้�ว	 น้ำ�	 อ�ห�รค�วหว�น	 

เสื้อผ้�	 ที่อยู่อ�ศัย...	 ให้ก�รพย�บ�ลรักษ�ในเวล�เจ็บไข้ได้ทุกข์...	 ประคับประคองท่�นในเวล�แก่ชร�	 

ยืนเดินนั่งนอน	 หรือไปม�ไม่สะดวก...	 รักษ�น้ำ�ใจไม่ให้ได้รับคว�มกระทบกระเทือนบอบช้ำ�จ�กก�ร

แสดงออกของบุตรธิด�แต่ละอย่�ง	ๆ...

	 บำ�รุงท่�นด้วยวัตถุ	หรือด้วยมรรย�ทอัธย�ศัย	ไม่ฝ่�ฝืนดื้อดึง�	ช่วยเตือนด้วยอุบ�ยต่�ง	ๆ	ใน

ท�งที่ชอบ...	ปลอบโยนให้รื่นเริงใจในเวล�ที่ท่�นเกิดคว�มหงุดหงิดไม่สบ�ยใจในบ�งเวล��”

ข้อควรระวังกับพ่อแม่

	 “...เวล�พ่อแม่ว่�อะไรก็อย่�ถกอย่�เถียง	 อย่�โต้อย่�อวด

รู้อวดฉล�ด	 ว่�ตนนี้ได้เรียนรู้คว�มรู้วิช�ในชั้นนั้นชั้นนี้พ่อแม่ไม่

ได้เรียนอะไร	จะเรียนอะไร	พ่อแม่เลี้ยงลูกม�จนเกือบต�ย	จะให้

เรียนอะไรอีก	 เข้�ใจหรือเปล่�ล่ะ	 ทั้งให้ไปเรียนอีกทั้งเลี้ยงลูกอีก	 

มันต�ยละพ่อแม่คน	 นี่	 เร�โตขึ้นม�เร�ไปเรียนหนังสือ	 แล้วเอ�

คว�มรู้นี้ไปอวดพ่อแม่	คนนั้นเป็นคนโง่คนพ�ลสันด�นหย�บ	ไม่ดี	 

คนอกตัญญู	คนนั้นไปทำ�อะไรไม่เจริญนะ	ดีไม่ดีลูกเกิดขึ้นม�ก็ม�

เป็นภัยต่อพ่อแม่	ม�เป็นข้�ศึกต่อพ่อแม่	เพร�ะพ่อแม่คือใครก็คือ	 

เร�	 เร�ไม่รู้จักบุญจักคุณของพ่อแม่ฉันใด	 ลูกก็จะไม่รู้จักบุญจัก

คุณของเร�ฉันนั้น�

	 �อะไรก็ต�มเถอะ	 อย่�ได้ลืมคุณของพ่อของแม่	 อันนี้

เป็นหลักเกณฑ์ที่ใหญ่โตม�ก	 ใครประม�ทพ่อแม่แล้วคนนั้นไม è

เจริญเลย	 ไปไหนก็ไปเถอะ	 มันห�กเป็นอยู่ในนั้นแหละ	 เพร�ะพ่อแม่นี้เป็นเรื่องที่หนักม�ก	 ถ้�ว่�บุญก็

บุญม�ก	 กุศลม�ก	 ปฏิบัติถูกต่อพ่อแม่แล้ว	 ท่�นว่�ได้บุญม�ก	 ทักขิเณยยบุคคลของบุตร	 คือพ่อกับแม่	

เทียบกับพระอรหันต์องค์หนึ่ง	ไม่ใช่เล่น	ๆ	นะ	ถ้�ทำ�ผิดก็เป็นพิษอย่�งร้�ยแรง�”

อ่อนน้อมต่อครูอาจารย์ - ผู้อาวุโส

	 หลวงต�เมตต�สอนลูกหล�นที่อยู่ในวัยศึกษ�เล่�เรียนเสมอ	ๆ	ดังนี้	

	 “�เวล�ไปพบครูอ�จ�รย์สถ�นที่ใด	 ให้ยกมือไหว้	 และทำ�คว�มเค�รพอย่�งอ่อนน้อมถ่อมตน 

จริง	 ๆ	 อย่�ทำ�ตัวแข็งกระด้�งและเฉยเมยไป	 เหมือนคว�มรู้วิช�ของเร�เกิดขึ้นม�จ�กดินจ�กหญ้�	 ไม่

เกิดขึ้นม�จ�กคว�มอุตส่�ห์พย�ย�มน้ำ�พักน้ำ�แรง	คว�มเมตต�สงส�รของครู

๒๕๘



	 ให้เร�คิดถึงครูอ�จ�รย์ว่�เป็นผู้มีคุณค่�อยู่บนหัวใจของเร�	 หรืออยู่บนกระหม่อมจอมขวัญของ

เร�เสมอ	อย่�ได้ลืม	อย่�ได้ลบหลู่ดูหมิ่น	เร�จะเป็นผู้เจริญในอน�คต	ไม่อับเฉ�เศร้�หมอง	เวล�เร�เป็น

ผู้ใหญ่หรือเป็นครูอ�จ�รย์คน	ย่อมมีคนเค�รพสนองตอบคว�มดีของเร��

 �เร�เป็นนักเรียนศึกษ�เล่�เรียนให้เข้�อกเข้�ใจ	ให้เค�รพครู	เค�รพอ�จ�รย์	กลับไปบ้�นไปเรือน  

เค�รพพ่อเค�รพแม่เค�รพวัยวุ²ิ	คุณวุ²ิ	เค�รพคนเ²่�คนแก่	เค�รพท่�นผู้มีบุญมีคุณ�

	 เพร�ะนี้	 ปร�ชญ์ทั้งหล�ยเทิดทูนกันม�กม�น�น	จงพ�กันรักษ�มรดกนี้ไว้อย่�ทำ�ให้เสื่อมทร�ม

และสูญห�ยไป�”

ความรัก
	 “�สมมติว่�เร�มีคว�มรักคว�มชอบในผู้ใดก็ต�ม	คว�มรักนั้นยอมรับว่�รัก	 เพร�ะอยู่ภ�ยในใจ
ใครห้�มไม่ได้	แต่สิ่งที่เร�จะบังคับไม่ให้เป็นไปต�มคว�มรักเสียทุกอย่�งนั้น	เป็นเรื่องของใจจะต้องบังคับ	
สติปัญญ�จะต้องบังคับตน	ไม่ให้แสดงออกในสิ่งที่ไม่น่�ดู	และในสิ่งที่เสียห�ย
	 จนกว่�เวล่ำ�เวล�ได้อำ�นวยถูกต้องทุกประก�รแล้วนั้น	 โลกยอมรับกัน	 เพร�ะฉะนั้นโลกนี้จึงมี
ผัวมีเมียมีลูกมีเต้�เหล่�กออยู่เต็มบ้�นเต็มเมือง	ก็ไม่มีใครตำ�หนิกัน	เพร�ะเป็นไปด้วยคว�มถูกต้องดีง�ม	
เป็นไปด้วยขนบประเพณีที่มนุษย์ยอมรับกัน�”

“วัยเรียน” ไม่ใช่ “วัยลิง”
	 “�อย่�เที่ยวเตร็ดเที่ยวเตร่	เวล�นี้ไม่ใช่เวล�เที่ยวเตร็ดเตร่เร่ร่อน	ถึงเวล�จะควรเป็นห�กค่อย
เป็นไปเอง	เรื่องอ�รมณ์คึกคะนองก็เหมือนกัน	ชอบสนุกเฮฮ�	ชอบเก�ะชอบเกี้ยว	ชอบเลี้ยวโน่นเลี้ยวนี่
ไม่ดี	เช่น	นักเรียนผู้หญิง	นักเรียนผู้ช�ย	ก็อย่�ไปสนิทกันในท�งก�ม�รมณ์อันเป็นท�งเสียห�ย	ท�งเผ�
บ้�นเรือนก่อนปลูกยังไม่เสร็จ	มันฉิบห�ย
	 ในระยะนี้ในวัยนี้เป็นวัยเรียนไม่ใช่วัยเล่นเลยขอบเขต	 
อย่�กลัวโลกต�ฝ้�ต�ฟ�งนี้จะสูญห�ยไปไหน	 มันไม่สูญห�ยไปไหน
แหละ	 เพร�ะมันมีอยู่กับเร�กับท่�นทุกเวล�น�ที	 นอกจ�กได้ตี
กระบ�ลมันไว้ไม่ให้คนเป็น	 ÅÔ§	 ไปเท่�นั้น	 ไม่งั้นลิงจะม�แย่งเอ�
มนุษย์ไปกินหมด�
	 �มนุษย์เร�สืบพันธุ์ม�ตั้งแต่ต้นจนอวส�นปัจจุบันนี้	 และ
ยังจะมีต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด	เรื่องหญิงกับช�ยแล้วไม่สูญพันธุ์	เรื่องนี้ไม่ต้องศึกษ�เล่�เรียนให้เพิ่มโรคบ้�ก�ม 
เข้�ไปอีก	 ไม่ต้องมีโรงร่ำ�โรงเรียนสอนกัน	 โรคก�มก็พร้อมจะเจริญอยู่แล้ว	 ดังสัตว์เดรัจฉ�นเข�ก็ไม่ 
สูญพันธุ์	 เพร�ะเรื่องก�มกิเลสนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในหัวใจสัตว์ทั้งตัวผู้ตัวเมียทั้งหญิงทั้งช�ย	 มีอยู่ด้วยกัน 

ทั้งนั้น	ไม่มีคำ�ว่�บกพร่อง	เพร�ะไม่ได้เรียนไม่ได้ส่งเสริมมัน�”

อย่าเป็น “หญิงใจง่าย ชายไร้ศักดิ์ศรี”
 “�เวล�นี้ไม่ใช่เวล�ที่เร�จะไปสนใจกับสิ่งเหล่�นี้	 อันจะเป็นก�รทำ�ล�ยก�รศึกษ�เล่�เรียน	 
และทำ�ล�ยอน�คตของเร�ให้กุดด้วนเข้�ม�	 เร�มีหน้�ที่ที่จะศึกษ�เล่�เรียน	 และรักนวลสงวนตัวทั้งหญิง
ทั้งช�ย	 ผู้ช�ยก็รักเกียรติของตัวว่�เป็นช�ย	 ผู้หญิงก็สงวนศักดิ์ศรีอันดีง�มของตนว่�เป็นกุลสตรี	 ต�ม
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ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ประเพณีของมนุษย์ผู้มีสมบัติผู้ดีของเมืองไทยเร�ถือกันม�อย่�งนั้น	 เพร�ะเป็นหลักประเพณีอันดีง�ม
ม�แต่ดึกดำ�บรรพ์	 ไม่เคยล้�สมัย	 และมีปมด้อยร่อยหรอแก่ประเพณีของช�ติใดในโลก�	 ยิ่งเร�เป็น
นักเรียนด้วยแล้ว	 เรียนคว�มรู้ก็ให้รู้	 คว�มประพฤติก็ให้ดี	 ก�รสงวนตัวรักษ�ตัวก็ให้ต่�งคนต่�งรักษ�
ให้ดีมีศักดิ์ศรีทั้งหญิงทั้งช�ย	ผู้ช�ยก็อย่�เป็นคนเห็นแก่ตัวจัด	 มีช่องว่�งตรงไหนเข้�ทำ�ล�ย	ซึ่งเป็นก�ร
ทำ�ล�ยศักดิ์ศรีของตัวนั่นแล
	 ก�รทำ�เช่นนั้นเป็นคว�มเลวทร�มของตัวเอง	เป็นผู้ช�ยแบบลิงไว้ใจไม่ได้	สุภ�พชนรังเกียจติเตียน	 
ทั้งเสียเกียรติแห่งคว�มเป็นผู้ช�ย	 ผู้หญิงที่ชอบปล่อยตัวเป็นคนใจง่�ยข�ยคล่อง	 เป็นคนข�ยก่อนซื้อ	 
สุกก่อนห่�ม	นั่นคือหญิงเลวทร�ม	บทถึงเวล�เอ�จริงเอ�จังไม่มีใครซื้อ	ใช้ไม่ได้	และไม่มีใครนับหน้�ถือ
ต�อย�กนำ�ม�เป็นศรีสะใภ้	กลัวเกรงจะเป็นสกุลข�ยทอดตล�ด�”

ติดยาเหมือนปลาติดเบ็ด... เลือดสาด
	 “�ย�เสพติด�	 เวล�นี้มีระบ�ดอยู่ทุกแห่งทุกหน	 แม้แต่ในโรงเรียน	 มห�วิทย�ลัยใหญ่	 ๆ	 ก็
มีเยอะ�	ลูกหล�นให้รู้จักวิธีรักษ�ตัว	อย่�ให้หลวมตัวเข้�ไป	ทีแรกก็คิดว่�เป็นเรื่องสนุก	 เมื่อติดเข้�ไป
แล้วก็เหมือนกับปล�ติดเบ็ดนั่นแหละ	 มันมีเหยื่ออยู่นิดเดียวที่ปล�ยเบ็ดนั้นน่ะ	 พอกินเข้�ไปเท่�นั้น	 ถูก
เบ็ดเก�ะป�ก
	 ทีนี้ดิ้นไม่หลุดแกะไม่ออกแหละ	 เบ็ดเก�ะติดเลย	 แล้วก็ต�ย	 ย�เสพติดก็เหมือนกัน	 เมื่อเสพ
เข้�ไปแล้วก็ติด	ติดแล้วไม่ได้เสพ	ไม่ได้ดื่ม	ไม่ได้กิน	อยู่ไม่ได้	ทุรนทุร�ย	เงินทองข้�วของไม่มี	ตัวก็ได้
ติดย�เข้�ไปแล้วทำ�อย่�งไร	 ห�ท�งบริสุทธิ์ไม่ได้ก็ห�ท�งทุจริตเที่ยวฉกเที่ยวลัก	 เที่ยวปล้นเที่ยวจี้	 กดขี่
ข่มเหงใครได้เป็นเอ�ทั้งนั้น	คำ�ว่�ย�งอ�ยไม่มีในหัวใจ�
 �ถ้�ติดเข้�ไปแล้วจนกระทั่งวันต�ยก็ไม่มีท�งห�ย	 ไม่เหมือนโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นภ�ยใน
ร่�งก�ย	รักษ�ด้วยหยูกย�ยังมีเวล�ห�ย	แต่ย�เสพติดนี้ถ้�ลงได้ติดเข้�ในร�ยใดแล้ว	ร�ยนั้นต้องเขียนใบ
ต�ยให้เลย	เขียนใบว่�หมดคุณค่�	ต�ยทั้งเป็นไว้ให้เลยทีเดียว	ทั้งที่ยังไม่ต�ย�”

เวลาใส่บาตร... ไม่เหยียบบนรองเท้า
	 “�พระพุทธเจ้�เสด็จออกทรงผนวช	 ไม่เห็นมีใครไปร�ดย�งให้พระพุทธเจ้�	 มีไหมในตำ�ร�ว่�	
พระพุทธเจ้�ไปที่ไหนร�ดย�งไปพร้อม	ๆ	ไม่เห็นมี
	 ต่อไปนี้	 เร�จะต้องได้ถือไม้ติดตัวไปด้วย	 ไปบิณฑบ�ตต้องถือไม้ติดตัวไปด้วย	 	 เร�บอกให้ถอด
รองเท้�	 พอถอดปั๊บปุêบขึ้นเหยียบแล้ว	 ขึ้นเหยียบอยู่บน
รองเท้�นะ	พวกเพื่อน	ๆ	ละบอกให้ถอดรองเท้�	ถอดปั๊บ	
ขึ้นเหยียบปุêบอยู่ข้�งบน	ไม่ยอมลงนะตีข�น่ะซี
 ตรงนั้นน่ะ	 มันพิลึกกึกกือ	 กลัวเท้�สกปรก
ม�กกว่�หัวใจสกปรก	 หัวใจสกปรกมอมแมม	 เท้�สะอ�ด	
ใช้ไม่ได้�”
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ไหว้พระก่อนนอน

 “�นี่สอนให้บรรด�ลูกหล�นมีหลักใจ	 โดยอ�ศัยหลัก

ธรรมเข้�เป็นเครื่องสนับสนุน	เป็นเครื่องป้องกันตัว	เป็นเครื่อง

รักษ�ตัว	เป็นธรรมอบอุ่นใจ	เวล�ก่อนนอนอย่�งน้อยให้ไหว้พระ

 อÔตÔปิโสฯ สÇÒ¡ขÒโตฯ หรือ

 อÃËั§ฯ สÇÒ¡ขÒโตฯ สØป¯Ôปั¹โ¹ฯ	 แล้วเวล�จะนอนให้

ระลึกถึงคำ�บริกรรมภ�วน�	 เพื่อให้เป็นพลังของจิต	 เช่น	 พุทโธ  

พุทโธ...	เป็นต้น

	 เร�นั่งภ�วน�	 อย่�งน้อยได้สัก	 ๕	 น�ที	 ให้นั่งนึกอยู่กับ	 

พุทโธ พุทโธ...	 ทีนี้เวล�นอนลงไปก็ให้นึก	 พุทโธ พุทโธ... จน

กระทั่งหลับ	 นี่	 จิตใจเร�ก็แช่มชื่นเบิกบ�น	 หลับฝันไปก็ไม่ฝันร้�ย

ฝันน่�กลัวต่�ง	ๆ	จิตใจก็มีพลัง�”

“คุณธรรม” นำา “ความรู้”

	 ศีลธรรมและคว�มประพฤติของผู้กำ�ลังศึกษ�เล่�เรียน	 เป็นสิ่งที่เร�จะเพิกเฉยไม่ใส่ใจไม่ได้โดย

เด็ดข�ด	 แต่ต้องพย�ย�มขวนขว�ยเข้�ประดับตนให้ม�กท่�นให้เหตุผลว่�	 เร�จะมีแต่วิช�คว�มรู้เพียง

อย่�งเดียวไม่ได้	ต้องมี	ธรรม	เข้�แทรกเสมอ	ด้วยก�รพินิจพิจ�รณ�ใคร่ครวญว่�ผิดหรือถูกประก�รใด	 

ในก�รคิด	ก�รพูด	และก�รกระทำ�ของตนเอง	เปรียบเสมือน	Ã¶ÁÕàºÃ¡ËéÒÁÅéÍ คือ	มี	“ธรรม”	นั่นเอง	

โทษของก�รศึกษ�เพียงอย่�งเดียว	โดยไม่หมั่นฝÖกฝนอบรมใจให้เจริญขึ้น	มีโทษดังนี้

	 “�เรียนม�เท่�ไรก็เป็นเครื่องมือของคว�มชั่วช้�ล�มกไปเสียทั้งสิ้น	 ๆ	 เวล�นี้เป็นอย่�งนั้นนะ	 

ถ้�ไม่มีธรรมแล้ว	ยังไงโลกนี้จะพิน�ศฉิบห�ยจริง	ๆ

	 ขอให้ลูกหล�นทั้งหล�ยจำ�เอ�ไว้คำ�นี้อย่�ได้ลืม	ฝังให้ลึกด้วย�	เพียงคว�มรู้ท�งโลกที่เรียนม��	 

คว�มรู้อันนี้มันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสตัณห�	 ให้เอ�ไปใช้ได้อย่�งคล่องตัว	 ๆ	 ผู้ที่ล่มจมก็คือเร�	 ๆ	 

ผู้เรียนม�นั้นแหละ�	 มันพ�ให้โลภให้โกรธให้หลง	 พ�ให้ส่งเสริมร�คะตัณห�ม�กขึ้น	 ๆ	 ซึ่งสิ่งเหล่�นี้ 

เป็นฟืนเป็นไฟทั้งสิ้น�”

	 ท่�นเล่�ว่�	 บ�งคนม�คุยโวโอ้อวดลืมตัวว่�ตัวเก่งท�งนั้นเด่นท�งนี้	 มี

หล�ยครั้งที่ท่�นเมตต�ตักเตือนให้เป็นคติเครื่องเตือนใจว่�

	 “...เข�ม�พูดเรื่องว่�	จบด้�นนั้น�	เด่นท�งนี้�	เด่นท�งไหน	ๆ...	ใช้

วิช�คว�มรู้เด่นท�งคว�มชั่วช้�ล�มก	 เด่นท�งคว�มลืมเนื้อลืมตัว�	 เด่นท�งมี	 

๑๐	 เมีย	 ๒๐	 ผัว	 ใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถเด่นท�งนักเลงโต...	 เด่นท�งนักเลง

สุร�...	ท�งโกโรโกโส	เด่นท�งทำ�ล�ยช�ติ�	เรียนม�เท่�ไรม�โก้ม�อวดหน้�ร้�นอยู่เฉย	ๆ	ตัวล่มจม	ๆ	 

ประพฤติเหลวแหลกแหวกแนว

	 คว�มรู้สูงเท่�ไรยิ่งหยิ่ง	 ยิ่งจองหองพองตัว	 แล้วทำ�ล�ยช�ติ	 ทำ�ล�ยตัวเองไปในตัว...	 ใครอย่�

อวดว่�ใครเรียนเก่ง	มีคว�มรู้ชั้นนั้นชั้นนี้�	เรียนม�ให้เป็นเครื่องประดับโลกประดับสงส�ร	ประดับบ้�น

ประดับเมืองให้เป็นสรณะแก่นส�รแก่ช�ติไทยของเร�	สมคว�มรู้ที่เรียนม�ม�กน้อย	มันถึงถูก�”

๒๖๑ ๒๒ โรงเรียน
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ถึงแม้ว่าจบ “การศึกษา”

ก็อย่าเลิกรา “การศีลการธรรม”

	 แม้จะประสบคว�มสำ�เร็จท�งก�รศึกษ�ข้ัน 

สูงเพียงใดก็ต�ม	 เช่น	 จบปริญญ�เอกหรือดอกเตอร์ 

“ธรรม”	ก็ต้องมีคว�มจำ�เป็นสำ�หรับผู้นั ้นยิ่งขึ้นไปอีก	

ท่�นเคยอธิบ�ยเหตุผลย้ำ�อย่�งเด็ดว่�

	 “�ดอกเตอร์มีแต่คว�มรู้วิช�เอ�ม�อวดโลกกัน

เฉย	ๆ	แต่เจ้�ของทำ�คว�มล่มจมแก่โลก	 ดอกเตอร์นี้ใช้ไม่ได้	 นั่น	 เห็นไหมละ	ฟังซิ	 เร�พูดนี้เสียห�ย

ไปตรงไหน	 มันมีอย่�งนั้นได้นี่	 พูดต�มคว�มมีคว�มเป็น	 แล้วแก้ไขคว�มเป็นอย่�งนี้ด้วยก�รสั่งสอน

อย่�งนี้�	เข�ไม่เป็นดอกเตอร์	เข�ครองตัวดี	เข�ประพฤติตัวดี	นั่นเป็นคนดีนะ	ไม่ได้สำ�เร็จคว�มดีด้วย

ดอกเตอร์แต่ไม่มีธรรมภ�ยในใจนะ

	 ดอกเตอร์มีธรรมในใจถึงแม้ว่�จะไม่ได้เป็นดอกเตอร์ก็ดี	 ถ้�เป็นดอกเตอร์ก็ยิ่งดี	 นั่นแหละ	 

ยิ่งเป็นผู้สง่�ง�มในปวงชนนะ	 เรียนม�คว�มรู้สูงม�เป็นตัวอย่�งเป็นแบบพิมพ์ที่ดีของโลก	ดอกเตอร์

ประเภทนี้เป็นดอกเตอร์ที่ร่มเย็น	 ให้คว�มชุ่มเย็นแก่โลก	 สมชื่อสมน�มว่�เป็นดอกเตอร์มีคว�มรู้ชั้นสูง	 

คว�มประพฤติปฏิบัติดีง�ม	ทุกสิ่งทุกอย่�งสูงไปต�ม	ๆ	กันกับคว�มรู้ที่เรียนม�	นี้เรียกว่�	ดอกเตอร์

ประดับช�ติ	ถ้�อยู่ในช�ติไทยของเร�ก็ประดับช�ติไทยของเร�	ประดับสังคม	ประดับทุกแง่ทุกมุม�”
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	 ท่�นจึงเปรียบดอกเตอร์เป็น	 ๒	 ประเภท	 คือ	 ดอกเตอร์เพื่อทำ�ล�ยช�ติบ้�นเมืองหนึ่ง	 และ

ดอกเตอร์ที่ให้คว�มเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและช�ติหนึ่ง	ท่�นกล่�วถึงประเภททำ�ล�ยช�ติก่อน	ดังนี้	

 “...ไม่มีคำ�ว่�อ่อนข้อในเรื่องทำ�คว�มชั่วช้�ล�มก	 ในเรื่องคว�มลืมเนื้อลืมตัวไม่มีใครเกินดอกเตอร์ 

เหล่�นี้	 เพร�ะเรียนวิช�คว�มลืมตัวม�ตลอด	 ๆ	 เพร�ะกิเลสคือคว�มทำ�คนให้ลืมตัวนี่นะ	 ถ้�มีธรรม 

แทรกเข้�ไป	จะเป็นเหมือนมีสติ	มีเครื่องยับยั้ง	มีเบรกห้�มล้อ	จะรู้เนื้อรู้ตัว	ผิดถูกชั่วดีประก�รใดแล้ว	

เอ�คว�มรู้นี้พ�ดำ�เนินไปเพื่อคว�มสงบร่มเย็นแก่ช�ติบ้�นเมือง	เนี่ย

	 ดอกเตอร์ที่มีธรรมเป็นผู้ให้คว�มร่มเย็นแก่โลกได้ม�กที่สุด	ไม่มีใครเกินผู้ที่มีคว�มรู้ม�กละ	และ

มีธรรมในใจ	ผู้นี้แหละเป็นผู้ให้คว�มร่มเย็นแก่โลกม�กที่สุด	ตั้งร�กฐ�นบ้�นเมืองได้ก็คือผู้นี้	นำ�ช�ติบ้�น

เมืองให้ขึ้นจ�กคว�มล่มจมได้ทุกประเภท	ก็คือ	ผู้นี้�”

	 คำ�สอนของท่�นดังกล่�วข้�งต้นนี้ทำ�ให้ประจักษ์ว่�	 ก�รศึกษ�ห�คว�มรู้ไม่ว่�จะอยู่ในระดับใด

๒๖๒



ตั้งแต่ขั้นพื้นฐ�นเบื้องต้น	กล�ง	ตลอดจนถึงระดับสูงสุดก็ต�ม	คว�มจำ�เป็นแห่งก�รฝÖกฝนอบรมจิตใจให้

พรั่งพร้อมด้วยคุณธรรมก็ยิ่งมีคว�มจำ�เป็นม�กขึ้นต�มกัน

	 ผู้ที่ตระหนักและเห็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในเรื่องดังกล่�วชัดแจ้ง	 จึงย่อมมีคว�มเค�รพบูช�

และเทิดทูนในท่�นผู้รู้ผู้สอน	 และผู้สนใจใคร่ต่อก�รปฏิบัติธรรม	 เฉพ�ะอย่�งยิ่งผู้ที่ส�ม�รถปฏิบัติได้

อย่�งที่ได้สอนผู้อื่น	 และเห็นผลแห่งก�รปฏิบัติจนส�ม�รถเป็นสักขีพย�นยืนยันถึงส�ระคุณแห่งธรรมได้

อย่�งถึงใจ
	 ด้วยเหตุนี้เองท่�นผู้มีธรรม	แม้ท่�นจะมีคว�มรู้วิช�ท�งโลกสูงล้นฟ้�เพียงใดก็ต�ม	ท่�นย่อมไม่
ประม�ทธรรม	และไม่ประม�ทผู้ประพฤติธรรม	แต่กลับให้คว�มเค�รพและถือท่�นเป็นสรณะที่พึ่งที่ควร
เข้�ปรึกษ�ปร�รภเพื่อคว�มเจริญในธรรมยิ่งขึ้น	 และย่อมไม่ลืมตัวเผลอไผลยกเอ�วิช�คว�มรู้แบบโลก
ของตนเข้�ข่มท่�นผู้รู้ในธรรมปฏิบัติ	 ผู้ขจัดอ�สวะกิเลสให้สิ้นจ�กใจได้	 เพร�ะวิช�คว�มรู้แบบโลกนั้น 

จะสูงต่ำ�ล้ำ�ลึกเพียงใดก็เป็นเพียงคว�มรู้ของนักโทษในเรือนจำ�	ท่�นเคยอธิบ�ยเกี่ยวกับเรื่องนี้	ดังนี้

ความรู้เหนือโลก - ความรู้แบบโลก

	 “�ดูใจเจ้�ของ	 แน่นอนไหมเวล�นี้	 ตั้งแต่มห�เศรษฐี	 กุฎØมพี	 สูงสุดม�	 คนที่กิเลสครอบงำ�นี้ 

เป็นคว�มรู้คว�มเห็นคว�มเป็นอยู่ด้วยอำ�น�จของกิเลสครอบงำ�หัวใจทั้งนั้น�	 เป็นคว�มรู้ที่เกิดขึ้นในวง

ของกิเลส	เป็นคว�มรูข้องผูอ้ยู่ใตอ้ำ�น�จของกิเลส	จะรูข้น�ดไหน	กิเลสตอ้งครอบงำ�อยู่	นัน่แล�	เป็นคว�มรู ้

ของนักโทษเรือนจำ�	คือ	วัฏจักร�

	 วัฏจักรนี้	 เหมือนเรือนจำ�ครอบคว�มรู้อันนี้ไว้	กิเลสเป็นผู้บงก�รทุกอย่�ง	ๆ�	มันวิเศษที่ไหน	 

คว�มรู้ของพระพุทธเจ้�ไม่ได้เป็นคว�มรู้แบบนี้นี่น่ะ	 เหนืออันนี้หมดแล้ว�	 ดูหัวใจเจ้�ของนั่น	 เวล�ม�

เกิด	มันก็ไม่รู้สถ�นที่เกิด	เกิดม�จ�กไหน	เกิดม�กี่กัปกี่กัลปì	เกิดต�ยม�นี้กี่กัปกี่กัลปì
	 พระพุทธเจ้�ท่�นเห็นหมดนี่	 แทงทะลุข้�งหลังหมด	 พวกเร�แทงไปไหน	 จะว่�ยังไง	 เกิดม�
จ�กช�ติใดภพใด	 ตกนรกหมกไหม้	 หรือไปสวรรค์ชั้นพรหมที่ไหนม�	 มันก็ไม่รู้สถ�นที่ม�ของตัวเอง	 โง่
หรือไม่โง่	 ปัจจุบันนี้จะไปไหนมันก็ไม่ได้แน่หัวใจนะ	 ถ้�ใจไม่มีหลักเกณฑ์ด้วยธรรมซะอย่�งเดียวเท่�นั้น	 
ไม่แน่ทั้งนั้น	 ใครก็ใครเถอะ	 อย่�ม�คุย	 อย่�ม�อวดธรรมของ
พระพุทธเจ้�เลย	อย่�ม�แข่งธรรมของพระพุทธเจ้�	ถ้�ไม่อย�ก
จม...
	 ใจพระพุทธเจ้�	ใจพระอรหันต์ท่�น	กับใจของพวกเร�
ที่เป็นคลังกิเลสนี้ต่�งกันอย่�งไรบ้�ง		ต่�งกันอย่�งพูดไม่ได้เลย 
จึงเรียกว่�	โÅ¡ØตÃธÃÃÁ แปลว่�	ธรรมเหนือโลก	มองดูโลกเห็น
หมดทุกอย่�ง	แต่โลกดูธรรม	โลกมองไม่เห็น	เห็นแต่กิเลส�”
	 ท่�นยกตัวอย่�งเทียบว่�	นักโทษในเรือนจำ�	จะมีคว�ม
รู้ขน�ดไหนก็ไม่ส�ม�รถนำ�คว�มรู้นั้นไปเป็นกฎเกณฑ์ปกครอง
บ้�นเมืองให้สงบร่มเย็นได้	 มีแต่พวกที่มีคว�มรู้นอกเรือนจำ� 
ต่�งห�ก	 ที่เป็นผู้ตั้งกฎหม�ยปกครองบ้�นเมืองให้ร่มเย็น	 อันนี้
ก็เปรียบได้เช่นกัน	 โÅ¡ØตÃธÃÃÁ คือธรรมเหนือโลก	 คือคว�ม
รู้เหนือโลกนี้ต่�งห�ก	 ที่จะทำ�โลกให้ร่มเย็น	 ไม่ใช่คว�มรู้ที่ถูก
กิเลสครอบหัวไว้

๒๖๓ ๒๒ โรงเรียน
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พุทธศาสตร์ : วิทยาศาสตร์

	 ท่�นเคยกล่�วว่�	 พุทธศ�สน�เป็นศ�สตร์ที่ลึกลับม�กที่สุด	 แต่ไม่มีใครสนใจศึกษ�ปฏิบัติ	 จึง

ไม่มีใครรู้เห็นถึงคว�มอัศจรรย์และคว�มเลิศเลอของศ�สตร์แขนงนี้	 ผู้ที่เรียนจบวิช�นี้จะเรียกว่�	 เรียน

จบไตรภพ	หรือจบคว�มรู้ทั่วส�มแดนโลกธ�ตุก็ไม่ผิด	ดังท่�นได้ขย�ยคว�มเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่�

	 “�วิทย�ศ�สตร์เป็นอันหนึ่ง	พุทธศ�สตร์เป็นอันหนึ่ง	วิทย�ศ�สตร์นี้ไปท�งด้�นวัตถุไม่ใช่เหรอ	

ส่วนพุทธศ�สตร์นี้ไปได้ทั้งวัตถุ	ไปได้ทั้งน�มธรรม	คือ	จิตใจล้วน	ๆ	�	พุทธศ�สตร์เป็นศ�สน�ที่สังห�ร

ได้จริง	ๆ	ในเรื่องทุกข์ทั้งมวลที่เกิดกับสัตว์ทั้งหล�ย	สังห�รออกจ�กจิตใจได้จริง	ๆ	ไม่มีอะไรเหลือ	เช่น	 

พระพุทธเจ้�	พระปัจเจกพุทธเจ้�	พระอรหันต์	เป็นผู้ห�ยข�ดโดยสิ้นเชิงเมื่อแก้อันนี้ตก		เมื่อแก้อันนี้ไม่

ตก	ส�มแดนโลกธ�ตุนี้จะเป็นป่�ช้�ของสัตว์ทั้งนั้นเลย	เกิดต�ย	ๆ 	กองกัน	ทุกข์ถมกันอยู่อย่�งนี้ตลอดไป

เลย	เนี่ย	วิช�ธรรมจึงเลิศเลอ	ไม่มีใครต�มได้	แก้ได้	ค�ดได้	เรื่องภพเรื่องช�ติ	ธรรมเท่�นั้นที่จะแก้ได้	 

นอกนั้นไม่ได้

	 อันนี้เป็นคว�มลึกลับม�กของภพของช�ติ	 คว�มเปÔดเผยคือก�รเกิดต�ยอย่�งนี้ด้วยกัน	 เห็น 

ชัดเจน	แต่ส�เหตุของมันที่จะพ�ให้ม�เป็นอย่�งนี้	 เป็นยังไงนี้	 ไม่มีใครรู้ได้	ไม่มีใครเรียนรู้ได้เลยละ	

นอกจ�กท�งด้�นจิตตภ�วน�พุทธศ�สน��

	 โลกนี้เป็นโลกที่ลึกลับม�ก	 สัตว์โลกมองไม่เห็น

เลย	 แม้ที่สุด	 เป็นหมอก็มองไม่เห็น	 หมอที่เรียนแพทย์

เรียนอะไรนี้	 เป็นวิช�ท�งส่วนร่�งก�ยกับโรคต่�งห�ก	

ไม่ได้เรียนวิช�ท�งด้�นจิตใจ

	 เรียนแพทยศ�สตร์เพื่อเป็นวิช�แก้โรคแก้ภัย 

ไปหมด	 ไม่ใช่แก้กิเลส	 มันต่�งกันอย่�งนั้นนะ	 ทีนี้	 

วิทยาศาสตร์ทางพุทธศาสตร์	นี้เพื่อแก้กิเลส	โดยตรง	ๆ 	 

ไปเลยเชียว...	 จนเข้�ถึงจิตศ�สตร์	 หมดร่�งก�ยนี้เข้�สู่ 

จิต	เรียนทะลุถึงจิตเลย	แต่	วิทยาศาสตร์ทางแพทย์	นี้

เข�เรียนจบเพียงแค่นี้	เข�ไม่ได้เข้�ไปถึงขั้นนั้นนะ

	 วิทย�ศ�สตร์อันนี้ใครพูดไม่ได้ด้วย	พุทธศ�สตร์

นี่เข้�ถึงขั้นจิตศ�สตร์นี้แล้ว	 ไม่มีใครรู้ได้ด้วย	 ถ้�ไม่ได้

ทำ�ท�งภ�คปฏิบัติรู้ไม่ได้เลย	 บอกว่�ไม่ได้เลย	 ตีบตัน

ขน�ดนั้น	 ถ้�เป็นท�งด้�นจิตตภ�วน�เรียกว่�ทำ�ท�งด้�น 

จิตศ�สตร์ล้วน	 ๆ	 แล้วรู้ต�มไปจนถึงถอนร�กถอนโคน

มันออกได้หมด	ไม่เหลือ	ไม่มีเหลือเลยนะ	อย่�งพระพุทธเจ้�	พระอรหันต์	ท่�นถอน	ท่�นเรียนจบแล้ว	 

เอ�อันนั้นม�สอนโลก

	 ที่ควรจะพูดขั้นนั้น	ท่�นก็ลงถึงขั้นนั้นเลย	ผู้ที่ยังไม่ควรได้ขั้นไหน	ก็ให้อยู่ต�มขั้นภูมิของตน	ๆ	 

ไป�	ที่ควรจะไปได้ก็ถอนไปเลย	นี่ท่�นเรียนจบอันนั้นละ	พุทธศ�สน�เร�จึงไม่มีอะไรเลิศเลอเกินเรียน

จบไตรภพว่�งั้นเลยนะ	�	จึงเป็นวิช�ที่ลึกลับม�กที่สุด	ไม่มีใครเรียนละ

	 ใครจะเรียนที่ไหนก็ต�มเรื่องโลก	โลกเรียนม�จบชั้นไหนภูมิใด	มันก็เป็นวิช�ของกิเลส	วิช�ของ

��ÍÑ¹¹Õéà»ç¹¤ÇÒÁÅÖ¡ÅÑºÁÒ¡

¢Í§À¾¢Í§ªÒµÔ

ÊÑµÇìâÅ¡ÁÍ§äÁèàËç¹àÅÂ

áÁé·ÕèÊØ´...

à»ç¹ËÁÍ¡çÁÍ§äÁèàËç¹ ��

๒๖๔



วัฏจักร	มันไม่ใช่วิช�ของวิวัฏจักร	ถอดถอนภพช�ติออกได้เหมือนวิช�ธรรม	อันนี้สำ�คัญม�กนะ�”

คอมพิวเตอร์กรรม

 “�คอมพิวเตอร์ของธรรมมีม�ดั้งเดิมแล้ว	 กรรมของสัตว์ที่ทำ�ลงไปเป็นคอมพิวเตอร์แล้ว  

พระพุทธเจ้�ทุก	ๆ	พระองค์สอนแบบเดียวกันหมด...	คอมพิวเตอร์ของกรรม...	พ�กันจำ�เอ�นะ... 

คอมพิวเตอร์ของบ�ปของกรรมมันละเอียดยิ่งกว่�คอมพิวเตอร์ที่เข�ใช้กันอยู่นี้นะ...	เป็นหลักธรรมช�ติ	ๆ 	 

คอมพิวเตอร์ธรรมช�ติจดจ�รึกกันไปในตัว	ๆ 	เสร็จ	คอมพิวเตอร์หลักธรรมช�ติที่มีอยู่ประจำ�สัตว์เกี่ยวข้อง 

กับดีกับชั่ว	อันนี้มีประจำ�อยู่ภ�ยในนั้นแล้ว

	 ธรรมช�ติเป็นคอมพิวเตอร์อยู่ในตัวแล้วในก�รสร้�งดี

สร้�งชั่วบ�ปบุญคุณโทษ	ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ต่�ง	ๆ	บรรจุ 

คอมพิวเตอร์อยู่ในตัวของมัน	จดเข้�อยู่ในหัวใจ	ๆ	เรียบ	!	แล้ว

ยมบ�ลจะห�ที่ไหนคอมพิวเตอร์บอกโดยหลักธรรมช�ติแล้ว 

ต�ยก็ตูมเลย	ๆ	นี่	นี้หลักธรรมช�ติ	ไม่ขึ้นกับใคร	ใครจะลบล้�ง

ไม่ลบล้�ง	ไม่มีปัญห�ไม่มีคว�มหม�ยทั้งนั้นละ

	 ใครอย่�เก่งนะ	 !	 	 ว่�มีอำ�น�จว�สน�บุญญ�ภิสมภ�ร  

ป่�	ๆ 	เถื่อน	ๆ 	เอ้�	เวล�ต�ยไปข�ดลงไปปั๊บ	ถึงทันทีเลย	ไม่มีนะ

กิโลกี่กิโลจ�กนี่ถึงนรกหลุมนั้น	ๆ	กี่กิโล...	ผึงเดียวเท่�นั้นถึงเลย   

เพร�ะก�รสร้�งในหัวใจเจ้�ของมีกิโลที่ไหนเล่�	พอต�ยแล้วก็ตูม

เลย	ถ้�ลงนรกลงต่ำ�ก็ตูม	ถ้�ไปสวรรค์ท�งดีก็ดีดผึงเลย�	กิเลส

ตัณห�นี่มันพ�ให้สร้�งคว�มชั่ว	หิริโอตตัปปะไม่มีในหัวใจนะ	ไม่  

รู้ตัวนะว่�ไปสร้�งคว�มชั่ว	เพร�ะอันนี้เป็นเหตุ

	 ให้	ธรรม จับเข้�ไป		มันรู้ทันที		เห็นหมด...	มันจะออกม�แง่ไหนแง่ใด	มันรู้หมด...	ปÔดไม่อยู่	ๆ	 

เพียงแต่จิตแย็บออกม�	 บอกชัดเจนแล้ว	 บ�ปออกม�พร้อมกันแล้ว	 ผู้ทำ�หลับต�ทำ�อยู่นั้นไม่รู้ว่�บ�ปว่�

บุญเป็นยังไง		หลักธรรมช�ติคือคอมพิวเตอร์บอกไว้แล้ว

	 ทำ�ดีก็เหมือนกัน	ไม่จำ�เป็นจะต้องทำ�ที่แจ้งที่ลับที่ไหน	ๆ	คอมพิวเตอร์มันไม่มีคำ�ว่�ที่แจ้งที่ลับ....

คอมพิวเตอร์จะบอกในนั้นเสร็จ	ๆ	เลย	ทำ�ม�กี่ครั้งกี่หนไม่ต้องไปห�นับ	คอมพิวเตอร์จะบอกในตัวเสร็จ

หมดเลย�

	 อัศจรรย์ธรรมพระพุทธเจ้�	 แหม	 ไม่เคยจืดจ�งเลย	ยิ่งไปเห็นคนทำ�คว�มชั่วช้�ล�มก	ยิ่งสลด

ใจนะ	ถ้�จะเรียกภ�ษ�โลกเรียกว่�	หดหู่	ไม่อย�กดู	เพร�ะว่�เข�จะไปทำ�กรรมของเข�อีกขน�ดไหน	มัน

เห็นชัด	ๆ	อยู่	คอมพิวเตอร์มันบอกอยู่นั้น

	 คอมพิวเตอร์ในตัวของเข�เองที่ทำ�มันบอกอยู่ตลอดเวล�	ๆ	ไม่ได้สนใจกับใครละ	คอมพิวเตอร์

หลักธรรมช�ตินี้เป็นอย่�งนั้นตลอดเวล�	ใครเชื่อไม่เชื่อก็ต�ม�”	

๒๖๕ ๒๒ โรงเรียน
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๒๓
หน่วยราª¡าร

ด้านวัตถุและเครื่องอุปโภคบริโภค

	 หลวงต�ให้คว�มอนุเคร�ะห์ช่วยเหลือหน่วยร�ชก�รหล�ยหน่วยในด้�นต่�ง	ๆ	กัน	เพร�ะท่�น

เห็นว่�เป็นหน่วยง�นที่มีหน้�ที่โดยตรงในก�รให้คว�มสะดวก	ให้บริก�รช่วยเหลือแนะนำ�ในก�รประกอบ

อ�ชีพ	ส�รทุกข์สุกดิบบำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุข	รวมทั้งสวัสดิก�รต่�ง	ๆ	แก่ประช�ชนเป็นพื้นฐ�นอยู่แล้ว

	 เมื่อหน่วยร�ชก�รต่�ง	 ๆ	 ม�ขอคว�มช่วยเหลือ	 ห�กเป็นสิ่งที่มีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วนและสม

เหตุผล	ท่�นก็เมตต�อนุเคร�ะห์ให้	ไม่ว่�จะเป็นอ�ห�รก�รกิน	เครื่องอุปโภคบริโภค	รถยนต์กลไก	เครื่อง

ไม้เครื่องมือ	อุปกรณ์ในก�รทำ�ง�น	สิ่งก่อสร้�งต่�ง	ๆ	ภ�ยในหน่วยร�ชก�ร	ÏลÏ

	 หน่วยร�ชก�รที่ท่�นเคยให้คว�มช่วยเหลือโดยม�กอยู่ในจังหวัดอุดรธ�นี	 ได้แก่	 กองกำ�กับก�ร 

ตำ�รวจตระเวนช�ยแดน	๒๔	ค่�ยเสนีย์รณยุทธ	ตำ�รวจท�งหลวง	สถ�นีตำ�รวจภูธรอำ�เภอเมือง	สำ�นักง�น 

เร่งรัดพั²น�ชนบท	ตำ�รวจสันติบ�ล	สถ�นีรถไฟ	เรือนจำ�กล�ง	เป็นต้น

	 ในที่อื่น	ๆ	ได้แก่	ทัณฑสถ�นหญิงกรมร�ชทัณฑ์	สถ�นีตำ�รวจภูธรกิ่งอำ�เภอภูพ�น	ÏลÏ	

ด้านธรรมะสำาหรับชีวิตและการงาน

	 ท่�นเมตต�ให้ธรรมะเป็นข้อคิดเตือนใจแก่คณะผู้ใหญ่

ผู้น้อยของหน่วยง�นต่�ง	ๆ 	ที่ม�กร�บเยี่ยมท่�นเสมอ	ๆ 	ให้รู้จัก

นำ�ศีลนำ�ธรรมม�เป็นหลักยึดเหนี่ยวในจิตใจ	 ไม่ให้เผลอเพลิน 

ลืมเนื้อลืมตัว

อย่าบ้า... ลาภยศสรรเสริญ

	 คร�วหนึ่งท่�นแสดงธรรมอย่�งเป็นกันเองแบบลูก

หล�น	 โปรดคณะน�ยทห�รชั้นผู้ใหญ่ร่วมกับนักธุรกิจจำ�นวน

เกือบ	๕๐	คน	ดังนี้

 ���¹ÕèÁÒ¨Ò¡·Ò§äË¹¡Ñ¹ºéÒ§¹Õè�

 �ÁÒ¨Ò¡� ÁÒ´Ù§Ò¹·Ò§ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹ ¡çàÅÂÁÒ¡ÃÒº¤ÃÑº�
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๒๖๖



	 ถ้�เป็นอย่�งนั้นแล้วเลวที่สุดนะมองไม่ทัน	ถ้�เป็นหม�	จับห�งดึงไว้	ห�งข�ดยังบืน	(คืบคล�น)

ไปได้นะ	ถ้�เป็นอย่�งนั้นแล้ว

	 ถ้�เป็นเรื่องศีลเรื่องธรรม	 นี่ก็เอ�ไสเข้�ไปเท่�ไรก็ไม่ยอมไปนะ	 เวล�นี้โลกกำ�ลังสกปรกม�ก

	สกปรกจริง	ๆ	ส�ยต�ของธรรมจนดูไม่ได้นะเวล�นี้	 	แต่กิเลสมัน	แหม	มันเพลิน	มันไม่รู้จักเป็นจัก

ต�ยนะ...	เรื่องมั่วสุมกับกิเลส	คว�มโกรธร�คะตัณห�นี้ตัวสำ�คัญ	สกปรกรกรุงรังก่อฟืนก่อไฟเผ�ไหม้โลก	 

คือตัวเหล่�นี้เอง	แต่โลกชอบกันม�กที่สุด		ที่จะแยกออกนี้ไปเพื่อศีลเพื่อธรรม	มันไม่อย�กแยกนะ	มัน

ดีดมันดิ้นอยู่เนี่ย

	 พระพุทธเจ้�กี่พระองค์ม�ตรัสรู้ล�ก	 ไปเท่�ไรมันไม่ยอมไป	 มันสู้ส้วมสู้ถ�นไม่ได้	 มันเป็นอย่�ง

นั้นนะ	สวรรค์นิพพ�นไม่ได้เลิศเลอยิ่งกว่�ส้วมกว่�ถ�น	เวล�นี้กิเลสมันดึงลงไปขน�ดนั้นนะ	ให้เพลินใน

ส้วมในถ�นไป	 มันไม่ค่อยเห็นเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องคุณง�มคว�มดีที่เลิศเลอยิ่งกว่�นี้ขน�ดไหน	 มันไม่

ยอมให้เห็นนะกิเลส	เร�ไม่ได้ตำ�หนิใครนะ	กิเลสมันอยู่ในหัวใจคน	เร�ก็ตำ�หนิเข้�ไป	มันก็ต้องโดนคนจน

ได้นั่นแหละ	จะว่�ไง

	 พระพุทธเจ้�เวล�ตรัสรู้แล้ว	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ทรงปร�รถน�เป็นพระพุทธเจ้��	 น�นขน�ดไหน�	

เพร�ะเกิดย�กแสนย�กที่สุดเนี่ย	ท่�นม�สั่งสอนสัตว์โลก	เมื่อเวล�ได้บรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหัตภูมิเต็ม	 

เต็มตัวแล้ว	เป็นศ�สด�เต็มองค์แล้ว	แล้วมองสัตว์โลก	ทั้ง	ๆ 	ที่ปร�รถน�เพื่อสั่งสอนสัตว์โลก	ตรัสรู้เพื่อ

สั่งสอนสัตว์โลก

	 พอตรัสรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 มองดูสัตว์โลกแล้ว	 มืดแปดทิศแปดด้�น	 ทรงท้อพระทัย	 จะสั่ง

สอนไปได้ยังไงเมื่อมันเป็นอย่�งนี้แล้ว�

	 เห็นไหมขน�ดนั้นหละ	ท่�นดูพวกเร�	เร�ยังมัวเม�เก�หมัดกันอยู่ตลอดเวล�ไม่ลืมหูลืมต�	รื่นเริง 

บันเทิงกับมูตรกับคูถตลอดเวล�	มันน่�สลดสังเวชไหม

	 เวล�นี้ยังโอ่อ่�ฟู่ฟ่�อยู่นะ	 เป็นบ้�กับยศกับล�ภกับสรรเสริญเยินยอ	 ให้เข�นับหน้�ถือต�	 อวด

มั่งอวดมีอวดดีอวดเด่น	อ๊วด...	ไปอย่�งไม่มี	ลม	ๆ	แล้ง	ๆ	ห�เหตุห�ผลห�หลักห�เกณฑ์ไม่ได้		คือกิเลส	 

หลอกคนให้เป็นบ้�กับอันนี้	มันไม่มองดูธรรมนะ	ธรรมเป็นของจริง	เลิศเลอขน�ดนี้กี่เท่�พันทวี	สิ่งเหล่�

นี้ก็เป็นอย่�งที่เร�ดูฝูงหนอนมันอยู่ในส้วมนั่นล่ะ	เพียงเร�ดูลงไปเท่�นั้น	มันเป็นยังไง	วิสัยหนอนกับเร�

	 ทีนี้	ÇÔÊÑÂáËè§¸ÃÃÁ กับ	ÇÔÊÑÂ¢Í§¡ÔàÅÊ	ที่สกปรกสุดยอด	วิสัยแห่งธรรมที่สะอ�ดสุดยอด	ดูกัน	

เป็นยังไง	ก็เห็นกันอย่�งงั้นชัดเจน�	นั่นล่ะ

	 นี่โลกมันถึงไม่อย�กมองดูนั้น	 มันมัวดูแต่ส้วมแต่ถ�นตลอดเวล�	 ไม่ว่�เข�ว่�เร�นะ	 อย่�ไป 

�...àËç¹äËÁ... ·èÒ¹´Ù¾Ç¡àÃÒ
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๒๖๗ ๒๓ หน่วยราชการ



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ตำ�หนิใครนะ	หม�ยถึงหัวใจแต่ละดวง	ๆ 	มีแต่ฟืนแต่ไฟเผ�ไหม้อยู่ตลอดเวล�	ถ้�กิริย�ท่�ท�งออกม�แสดง 

ประดับร้�นว่�สวยว่�ง�มว่�โอ่อ่�ฟู่ฟ่�มีบ้�นมีเรือนมีสมบัติเงินทองข้�วของม�กน้อย	มีบริษัทบริว�รม�ก	

นี้เอ�ม�โอ่อ่�ฟู่ฟ่�ประดับร้�น	แต่ภ�ยในหัวใจเป็นไฟด้วยกันหมด	ฟังซิน่ะ

	 เอ�ธรรมจับเข้�ไปมันก็เห็นนะสิ...	 ดูหัวใจดวงใดมันมีแต่ฟืนแต่ไฟ	 ด้วยคว�มโลภ	 คว�มโกรธ

	ร�คะตัณห�	คว�มตระหนี่ถี่เหนียว	คว�มเห็นแก่ตัว	คว�มรีดคว�มไถ	คว�มเอ�รัดเอ�เปรียบ	มันเป็น

ฟืนเป็นไฟเผ�ไหม้ตลอดเวล��”	

ความเสียสละ

	 “�ก�รเสียสละนี้เป็นบุญเป็นกุศล	เป็นคุณแก่ตนเอง	ให้ไปโน้น	ย้อนกลับม�ห�เจ้�ของ	เหมือน

เร�เปÔดประตู	 อ�ก�ศเข้�กับอ�ก�ศออกประส�นกันทันที	 ๆ	 ก�รให้ไปกับก�รได้ม�ประส�นกันทันที	 นี่

แหละก�รเสียสละ	 เปÔดออก	 เปÔดประตูเสียสละ	 เปÔดออกกว้�งก็ออกได้กว้�ง	 เข้�ก็เข้�ได้ม�ก	 เวล�เร�

เปÔด	เปÔดแคบ	ออกก็ออกได้น้อย	เข้�ก็เข้�ได้น้อย

	 สมมุติว่�อ�ก�ศก็ดี	 น้ำ�ก็ดี	 ถ้�เปÔดประตูน้ำ�เป็นส่วนน้อยก็เข้�น้อยออกน้อย	 เปÔดม�ก	 เข้�ม�ก

ออกม�ก	ปÔดเลยไม่ให้มันออก	ทีนี้มันเลยไม่เข้��

	 �คนเป็นนักเสียสละ	คนมีแก่ใจไปไหนเย็น	มีเพื่อนมีฝูงก็ม�ก	มีคนเค�รพนับถือ	ถ้�เป็นเด็กก็

เป็นเด็กน่�รัก	เป็นผู้ใหญ่ก็น่�เค�รพบูช�	น่�คบค้�สม�คม	คว�มใจกว้�งขว�ง	ไปที่ไหนเป็นอย่�งนี้	ถ้�

คับแคบปÔดตัน	 ไปที่ไหนตีบตันอั้นตู้ไปหมด	 เวล�จะต�ยก็ไม่มีใครไปกุสล�ม�ติก�ในง�นศพให้	 เห็นแต่

หม�เดินด็อก	ๆ	แด็ก	ๆ	ในง�นศพ	มันม�ห�กินเศษอ�ห�ร	ไม่ได้กินข้�ว	หม�จวนจะต�ย	เพร�ะคว�ม

ตระหนี่ของคน	มันตระหนี่ถี่เหนียว	ต�ยแล้วไม่มีใครไปเผ�ศพ	หม�จะม�กินเศษอ�ห�รก็ไม่ได้กิน	ทุกข์

ทั้งหม�ทุกข์ทั้งคน

	 คนใจคอกว้�งขว�งไปไหน	 เพื่อนฝูงก็ม�ก	 เวล�ต�ยนี่	 คนเต็มไปหมดในง�นศพ	 บอกอย่�ง

ชัดเจนว่�	คนนี้มีอัธย�ศัยกว้�งขว�ง	ใครก็ม�ด้วยคว�มเต็มอกเต็มใจ	ด้วยคว�มเค�รพนับถือ	ด้วยคว�ม

รักคว�มสนิทสนมกัน	คว�มเสียด�ย	ไม่เหมือนคนตระหนี่ถี่เหนียวต�ยนะ	คนไม่มีในง�นศพ	หม�เลยหิว

อย่�ทำ�นะแบบหม�หิว	เข้�ใจไหม	?�”
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ÍÂèÒ§¹Õé...�หลวงต�เมตต�จัดสร้�ง	“เรือนบัวกรุณ�”
ใช้เป็นสถ�นที่อภิบ�ลเด็กแรกเกิดในทัณฑสถ�นหญิง

๒๖๘



อย่า... กินบ้าน กินเมือง

	 ท่�นมีคว�มเมตต�สงส�ร	 และห่วงใยช�ติบ้�นเมืองเป็นพื้นในจิตใจตลอดม�	 ดังนั้นเมื่อม ี

โอก�สสั่งสอนตักเตือนกลุ่มข้�ร�ชก�รง�นเมือง	ท่�นก็มักจะแสดงธรรมอย่�งเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียว 

กับคร�วนี้

	 “�นี่ละ	วัดหนึ่ง	ๆ	ครอบครัวหนึ่ง	ๆ	ขึ้นอยู่กับ

หัวหน้�ครอบครัว	 ผู้ใหญ่บ้�น	 กำ�นัน	 น�ยอำ�เภอ	 ผู้ว่�Ï	 

ขึ้นไปเป็นลำ�ดับลำ�ด�	 ให้มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำ�กับตัวเอง

อยู่เสมอ	 อย่�ปล่อยเนื้อปล่อยตัว	 เวล�นี้เร�ปล่อยให้กิเลส

เข้�ไปตีตล�ดต�มโรงง�นต่�ง	 ๆ	นี้มีแต่กิเลสตีตล�ดทั้งนั้น	

แหลกเหลวไปหมด	ศีลธรรมเข้�ใกล้ไม่ได้เลย

	 เพร�ะฉะนั้นบ้�นเมืองถึงเหลวแหลก	 เหลวแหลก

ดังที่เห็นอยู่นี้แหละ	 ไม่ใช่เหลวแหลกแบบไม่มีคน	 คนต�ย

ฉิบห�ย	มันเหลวแหลกด้วยคว�มประพฤติ	เหลวแหลกด้วย

คว�มเป็นอยู่ด้วยกันอย่�งนี้แหละ	 ห�คว�มไว้ว�งใจกันไม่ได้	 

เพร�ะไม่มีศีลธรรมเป็นที่ไว้ว�งใจ

	 ไปที่ไหนก็เหมือนกับลิง	คอยกิน...	กิน		คอยคด...	คด	 

คอยโกง...	โกง	คอยจะได้โอก�สอันไหนนี้	รีดไถทุกแบบทุก

ฉบับ	 สุดท้�ยข้�ร�ชก�รเลยเป็นผีตัวหนึ่ง	 เป็นยักษ์ตัวหนึ่ง	

แก่ช�ติบ้�นเมือง	เข�ก็เอือมระอ�ซิ

	 เงินทุกบ�ททุกสต�งค์ได้ม�จ�กประช�ชนร�ษฎร

ทั้งนั้น	 เป็นภ�ษีอ�กรเข้�ม�เพื่ออุดหนุนประเทศช�ติบ้�น

เมืองให้มีคว�มแน่นหน�มั่นคง	กลับเป็นเปรตเป็นผีให้เปรต

ให้ผีไปกินเสียหมด	มันก็ใช้ไม่ได้

	 วงร�ชก�รแต่ละวงเลยกล�ยเป็นวงสังห�ร

ประช�ชน	 วงสังห�รประเทศช�ติบ้�นเมือง	 อย่�งนี้ดูไม่ได้

ใช้ไม่ได้เลย

	 เพร�ะฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหล�ยที่ เป็นช�ว

พุทธปฏิบัติต�มศีลธรรมนี้	 ขอให้ปฏิบัติอย่�งเคร่งครัดเข้�ไปโดยลำ�ดับ	 เพื่อคว�มสงบเย็นและมั่นคง

ของบ้�นเมืองเร��”

	 “�ก�รกล่�วทั้งนี้ไม่ได้หม�ยถึงว่�วงร�ชก�รจะเลอะ	ๆ	เทอะ	ๆ	ไปหมดทุกร�ยนะ	เร�พูดถึง

ร�ยที่ไม่ดีต่�งห�ก	ซึ่งมีจำ�นวนม�กต่อม�ก	อันนี้มีม�กจริง	ๆ 	อยู่ที่ไหน	ๆ 	ไม่คณน�ได้		เต็มไปหมดในวง

ร�ชก�รแผนกต่�ง	 ๆ	 ยังเย่อหยิ่งจองหองเสียด้วยนะ	 วงร�ชก�รไม่ระลึกเลยว่�ตัวเองกินเงินเดือนของ

ประช�ชนร�ษฎร	 เย่อหยิ่งจองหองจนน่�เกลียด	 เป็นเจ้�อำ�น�จกดขี่บังคับประช�ชนหล�ยแบบหล�ย

ฉบับนะ

	 คนนี้แบบนี้	คนนั้นแบบนั้น	ๆ 	ถ้�ไม่ได้ใต้โต๊ะเหนือโต๊ะเสียก่อนเป็นขัดเป็นแย้ง	เป็นห�อุบ�ย 

เท่�นั้นเท่�นี้อยู่จนได้	นี้ซิที่มันน่�เกลียดเอ�เหลือเกินนะ	เอือมระอ�เอ�ม�ก	ประช�ชนร�ษฎรไปแต่ละ
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ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ครั้ง	ๆ	เสียเวล่ำ�เวล�ม�บ้�นม�เรือน	ค่�รถค่�ร�อ�ห�รก�รกิน	หน้�ที่ก�รง�นต้องเสียไปสักเท่�ไรไม่ได้

คำ�นึง		คอยแต่จะเอ�ใต้โต๊ะเหนือโต๊ะ	ถ้�ไม่ได้จะต้องห�อุบ�ยนั้นห�อุบ�ยนี้

	 เวล�นี้วงร�ชก�รเป็นอย่�งนี้นะเสียเอ�ม�กม�ย	 ขอให้พี่น้องทั้งหล�ยจำ�เอ�ไว้ทุกคน	 นี่คือ	

คว�มจริง	เร�ไม่ได้ห�เรื่องใส่คน	เร�สอนคนเพื่อคว�มสงบร่มเย็นทั่วหน้�กัน

	 มันเป็นอย่�งนี้เวล�นี้	เข�เบื่อจริง	ๆ	เบื่อวงร�ชก�รเวล�นี้	ไม่ใช่ธรรมด�นะ	แต่ประช�ชนถึง 

เข�มีป�ก	เข�ก็ไม่พูดง่�ย	ๆ 	ถ้�พูดก็เป็นภัยต่อป�กเจ้�ของอีกแหละ	เพร�ะพวกนี้พวกเจ้�อำ�น�จ	อำ�น�จ 

อันนี้มันอำ�น�จป่�	ๆ 	เถื่อน	ๆ 	เสียด้วยนะ	ไม่ใช่อำ�น�จธรรมด�	ไม่อย่�งนั้นมันทำ�ชั่วไม่ได้	ถ้�ไม่ใช้อำ�น�จ 

แบบนี้�”

	 “�ชีวิตมันเกี่ยวโยงกันไปหมดไม่ว่�ภ�คไหน	 ๆ	 ชีวิตอยู่กับจุดศูนย์กล�งคือช�ติ	 ต่�งคนต่�ง

ระลึกถึงช�ติเสมอ	 อย่�ระลึกถึงตนยิ่งกว่�ช�ติ	 ถ้�ลงช�ติได้ล่มจมไปแล้ว	 ใครจะไปนั่งบนเก้�อี้เหนือ

เทวด�อยู่ได้คนเดียว	ไม่เคยมี	ต้องเป็นกองทุกข์เหมือนกันหมด	ให้เร�เห็นใจประช�ชนร�ษฎร

	 นี่คว�มห่�งเหินจ�กศีลจ�กธรรมเป็นอย่�งนี้	 ให้พี่น้องทั้งหล�ยจำ�เอ�ไว้	 ศีลธรรมคือเครื่องยึด

เหนี่ยวของใจและคว�มประพฤติหน้�ที่ก�รง�นทั้งปวง	 ให้เป็นไปเพื่อคว�มดีง�ม	 ถ้�ปร�ศจ�กศีลธรรม 

เสีย	อะไร	ๆ	ก็เหลวไปต�ม	ๆ	กัน	ฉะนั้นศีลธรรมจึงเป็นธรรมจำ�เป็นม�ก�”

อย่าเห็นแก่ตัว จงเห็นแก่ชาติ
	 ครั้งหนึ่งท่�นแสดงธรรมแก่หน่วยง�นร�ชก�รกลุ่มใหญ่	ดังนี้
	 “ก�รปกครองกัน	ให้คำ�นึงถึงหลักและกฎเกณฑ์	ระเบียบข้อบังคับ	นำ�ม�ปกครองกัน	อย่�เอ�
อ�รมณ์ม�ปกครองกัน	 อย่�เอ�อำ�น�จว�สน�ศักด�นุภ�พว่�เร�เป็นผู้ใหญ่มีอำ�น�จม�ก	 อย�กทำ�อะไรก็
ทำ�ได้ม�ปกครองกันโดยห�หลักเกณฑ์ห�ระเบียบกฎข้อบังคับไม่ได้นั้นเป็นคว�มผิด...	ต่�งคนต่�งก็ให้อภัย
ซึ่งกันและกัน	ต่�งคนต่�งปกครองในฐ�นะพ่อแม่กับลูกจะมีคว�มร่มเย็นเป็นสุข
	 ...สมบัติของกล�ง	 เร�อย่�นำ�ออกไปใช้ในกิจส่วนตัว	 และนำ�ออกจำ�หน่�ยข�ยกิน	 นั่นเป็นก�ร 
ข�ยช�ติ	 เป็นก�รฆ่�ช�ติ	 เป็นก�รทำ�ล�ยช�ติ	 เพร�ะคว�มเห็นแก่ตัว...	 คว�มเห็นแก่ตัวนั้นไปไม่รอด	 
ถ้�ช�ติไปไม่ตลอดเร�ต้องจมไปด้วยช�ติ	 เร�จะเห็นแก่ตัวว่�เอ�ตัวรอดเป็นยอดดี	 ก�รคิดเอ�ตัวรอด
แบบนั้นแลเป็นยอดที่เลวที่สุด...	 เพร�ะคน	 ๆ	 หนึ่งอยู่คนเดียวไม่ได้	 ต้องอยู่ด้วยกันหล�ยคน	 เช่น	 
ประเทศไทยเร�นี้	 ทั้งประเทศมีคว�มเกี่ยวโยงกันอยู่เหมือนกับต�แหต�ข่�ย	 ต�หนึ่งข�ดก็เกี่ยวเนื่องไป
ถึงต�แหต�ข่�ยทั้งหล�ย	ปล�ก็ลอดออกไปที่นั่นได้...
	 ถ้�ช�ติได้ล่มจมไปเสีย	 เร�จะเอ�ตัวรอดด้วยวิธีใด	 นอกจ�กเร�ต้องจมไปกับช�ติเท่�นั้น	 
ช�ติจมเร�ต้องจม	 ช�ติอยู่ได้เร�ก็อยู่ได้	 เมื่อเป็นเช่นนั้น	 เร�ต้องรักษ�เพื่อคว�มอยู่รอดของคนทั้งช�ติ	 
ไม่ใช่รักษ�เพื่อคว�มอยู่รอดเฉพ�ะเร�	นั้นเป็นคว�มคิดผิดของบุคคลผู้เห็นแก่ตัวม�ก	คิดเพื่อคว�มร่ำ�รวย	

แต่ห�รู้ไม่ว่�คว�มคิดนั้นคือเพชฌฆ�ตสังห�รตนและช�ติให้ล่มจม

	 ท่�นจึงสอนว่�	 ส�มัคคี...	 เป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน	 เป็นคว�มเกี่ยวโยงกันไปหมด	 คนในช�ติรัก

คนในช�ติ	ไม่มีใครที่จะรักยิ่งกว่�คนไทยรักคนไทย	ไม่มีใครที่จะรับผิดชอบยิ่งกว่�คนในช�ติจะรับผิดชอบ

คนในช�ติของตน	และไม่มีใครจะรับผิดชอบยิ่งกว่�เร�จะรับผิดชอบในขอบเขตของเร��”

๒๗๐
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“ขอโทษ” คำาที่ใช้ดับไฟ

	 “�สัตว์โลกนี่มีผิดมีพล�ดด้วยกันทั้งนั้น	 แต่เมื่อให้

อภัยกันแล้วอยู่ด้วยกันได้	 ถ้�ต่�งคนต่�งเบ่งแล้วนั่นล่ะ	 ถ้�

เป็นหม�ก็กัดกันได้เร็วนะ�		แม้จิตใจจะลุกเป็นไฟม�ก็ต�ม	 

เมื่อน้ำ�ดับไฟคือก�รขอโทษซึ่งกันและกันแล้ว	ก็ให้อภัยกันได้

อย่�งง่�ยด�ย

	 มนุษย์เร�นี่	หลักใหญ่ของมนุษย์เร�ที่มีธรรมอยู่

ด้วยกัน	เห็นใจเข�	เห็นใจเร�	ให้อภัยกันได้	ธรรมเป็นอย่�ง

นั้นนะ	ไม่ถือสีถือส�กันง่�ย	ๆ	ผิดยอมรับว่�ผิด	แล้วแก้ไข

ดัดแปลง	ให้ขอโทษกัน

 คำ�ขอโทษเป็นของสำ�คัญม�กนะ	ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย  

จะเป็นไฟเผ�คนอยู่ในคนนั้นก็ต�ม	 พอคนนี้ไปขอโทษยกมือ

ไหว้เท่�นั้นแหละ	 น้ำ�ดับไฟนี้พรึบลงทันทีเลยสงบ	 ของเล่น

เมื่อไหร่	นี่แหละธรรม

	 คว�มโกรธเป็นไฟ			คว�มขอโทษกันนั่นแหละเป็น

คุณ	 เป็นน้ำ�ดับไฟ	ดูเอ�สิ	หัวใจใครก็เหมือนกัน	อย่�งเช่น

โจรผู้ร้�ยนี้มันก็ใจโหดมห�โหด	เวล�เจ้�ของบ้�นยกมือไหว้นี้	 

มันเอ�ปืนจ่อกำ�ลังจะยิง	 ปืนมันยังลดลงทันที	 เห็นไหม	 ใจ

มันโหดขน�ดนั้นมันยังรับน้ำ�อยู่นะ	 ไฟยังรับน้ำ�อยู่	 นี่แหละ

น้ำ�ดับไฟคือธรรม	อย่�งอื่นดับไม่ได้นะ�”

ผัวเดียวเมียเดียว

	 ท่�นเตือนลูกหล�นเสมอ	ๆ 	ให้รู้จักควบคุมไฟร�คะตัณห�	ให้มีขอบเขตอยู่ภ�ยในเต�ด้วยศีล

ด้วยธรรม	ดังนี้

	 “�เร�ต้องอบรมท�งด้�นจิตใจให้ม�ก	 มันสำ�คัญไม่มีใครมองนะ	 มองแต่อย่�งงั้น	 อย่�งที ่

โลกทั้งหล�ยแหละมองกัน...	มันไม่ได้มองดูจุดที่ถูกต้องดีง�มอะไร	มองแต่จุดจะผูกพันเจ้�ของให้จมนะซิ

	 ทำ�ไมมนุษย์อย�กไปสวรรค์ทั้งเป็นเนี่ย	 เวล�ต�ยแล้วมันไม่อย�กไป...	 มันก็ไม่คิดนะ	 มันอย�กไปแต่

สวรรค์ทั้งเป็น	เวล�ตกนรกทั้งเป็นมันไม่ยอมตก

	 มีเมียคนหนึ่งแล้วมันไม่พอ	 อย�กได้อีก	 ๒	 คน	 เพื่อไปสวรรค์	 มีผัวคนหนึ่งแล้วอย�กได้อีก	 

๒	 คน	 ๓	 คน	 เพื่อไปสวรรค์	 ผัวคนนี้พ�ไปสวรรค์ไม่ได้	 เบื่อแล้ว	 ผัวคนนี้เมียคนนี้เบื่อแล้ว	 เอ�เมีย 

คนใหม่พ�ไปสวรรค์	 เอ�ผัวคนใหม่พ�ไปสวรรค์	 มันเอ�สวรรค์ทั้งเป็น	 ไฟนรกเผ�หัวมันทั้งเป็น	 มัน 

ไม่ได้คิด	 แน่ะ	 เอ�อย่�งนั้นสิ	 เร�มีเมียคนหนึ่งแล้วนี่	 แล้วครอบครัวเป็นยังไง	 มีผัวเข้�ม�อีกคนหนึ่ง	

แฝงผู้ช�ยเข้�ม�อีกคนหนึ่ง	เป็นยังไง	นั่นละไฟกองใหญ่อยู่ตรงนั้นนะ	มันไม่ดู

๒๗๑ ๒๓ หน่วยราชการ
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 ธรรมท่�นดูหมด	 ท่�นจึงมีเข้มงวดกวดขันให้อยู่

ในขอบเขต	 มันพอเหม�ะพอดีแล้ว	 กับเมียคนนี้	 กับผัวคนนี้

	 พอเหม�ะพอดีแล้ว	 อย่�ให้เลยนี้ไปนะ	 นั่น	 ก�เมสุมิจฉ�จ�ร

	 ร�คะตัณห�อย่�ให้กำ�เริบเสิบส�น	 บังคับมันไว้ให้อยู่ในเต�	

อย่�ปล่อยต�มมัน	 ปล่อยต�มมันแล้วเผ�เร�ทันที	 เสริมมันเท่�

ไหร่มันยิ่งไปใหญ่เลยนี่	อย่�เสริมมันเลย	บังคับมันไว้	ว่�งั้นเลย	 

เข�มีผัวมีเมีย	 เข�ก็จะต�ยเหมือนเร�ล่ะ	 เข�ทนไม่ได้	 เข�มีผัว

มีเมีย	เข�ก็จะต�ย	เข�มี	๒๐	เมีย	๓๐	เมีย	เข�ก็ต�ยเหมือน

กันนะ	เร�ไม่เห็นมีใครไปสวรรค์	มีแต่นรกทั้งเป็นเผ�หัวมัน	เร�

อย่�ไปห�ไฟนรกเผ�เร�นะ

	 พ�กันเชื ่อธรรมแล้วสงบ	 ถึงจะอดจะอิ ่มบ้�งเป็น 

ธรรมด�โลก	 อันนี้เป็นโลกอนิจจัง	 มีคว�มทุกข์คว�มจน	 คว�ม 

มั่งคว�มมีเป็นก�ลเป็นเวล�เป็นครั้งเป็นคร�วเหมือนกัน 

ทั่วโลก	ยังไงก็ขอให้ธรรมมีในใจ	 เป็นต�ยด้วยกัน	 เชื่อถือกันได้	

ฝ�กเป็นฝ�กต�ยต่อกันได้	จงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี้อบอุ่น 

ที่สุด	 ถึงจะจนก็จนด้วยกัน	 เป็นด้วยกันต�ยด้วยกัน	 ไม่เป็นไร	 

อันนี้ไม่มีไฟม�เผ�	ไฟข้�งนอกไม่ม�เผ�	อยู่ได้	ดีไม่ดี	เศรษฐีสู้

ไม่ได้	เศรษฐี	๑๐	เมียสู้ไม่ได้	ไม่ต้องบอกเพียง	๒	เมียเท่�นั้นก็

สู้ไม่ได้แล้ว	อย่�ว่�แต่	๑๐	เมีย	สู้ผัวเดียวเมียเดียวไม่ได้	ธรรม

พระพุทธเจ้�เลิศขน�ดไหน	 สอนไว้ให้อยู่ในขอบเขตแห่งคว�ม

พอดี	นี้คือคว�มพอดีแล้ว	อย่�ห�ม�เผ�กัน�”

คนบ้า น้ำาบ้า

	 เทศน�ในเช้�วันหนึ่งกับก�รแสดงธรรมแก่ข้�ร�ชก�ร

หน่วยใหญ่	ดังนี้

	 “�เวล�มีก�รมีง�น	 มันน่�อ�ยขน�ดไหนถ้�ธรรมด�

เร�แล้ว	 เอ�แก้วเหล้�ไปโชว์ให้เข�ถ่�ยลงหนังสือพิมพ์	ถือแก้ว

เหล้�โชว์	 ผู้ใหญ่ขน�ดไหนถือแก้วเหล้�ม�โชว์	 มันน้ำ�บ้�รู้ไหม	 

เด็กเข�ยังรู้เข�ยังไม่เอ�แก้วเหล้�ม�โชว์	 ผู้ใหญ่ขน�ดนั้นเอ�

แก้วเหล้�ม�โชว์ห�อะไร	 ถ้�ไม่ข�ยคว�มเลวทร�มของตัวที่สุด

เลย	นี่หรือจะปกครองบ้�นเมือง	คือแก้วเหล้�นี้เหรอ	อย�กถ�ม

ว่�งั้นนะ	เข�ตำ�หนิกันทั้งโลกทั้งสงส�รว่�เป็นของไม่ดี	ทำ�ไมจึง 

เอ�ม�โชว์...”
	 �สุร�	 คืออะไร	 สุร�ก็คือเครื่องดองของเม�	 และทำ�
ผู้ดื่มให้ลดคุณภ�พแห่งคว�มสมบูรณ์ม�เป็นคนพร่อง	 คนไม่
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เต็มต�เต็งต�ชั่ง	คนข�ดบ�ทข�ดสลึง	ดื่มม�กเท่�ไรยิ่งข�ดบ�ท
ลงเรื่อย	ๆ	จนกล�ยเป็นคนบอคนบ้�ได้อย่�งสด	ๆ	ร้อน	ๆ	เร�
เกิดม�พ่อแม่ไม่เคยเอ�น้ำ�เม�...	ม�ให้เร�ดื่มเร�กิน	ม�เลี้ยงดูเร�	 
มีแต่ของดิบของดี	ข้�วต้มขนมอ�ห�รหว�นค�วมีแต่ของดี	ๆ
	 เร�เติบโตขึ้นม�ด้วยน้ำ�นมของแม่	 ด้วยข้�วต้มขนม	 
เป็นของดิบของดีมีร�ค�ม�กม�ย	 พ่อแม่นำ�ม�เลี้ยงดูจนเป็นผู้
เป็นคนขึ้นม�	 เมื่อเป็นผู้เป็นคนขึ้นม�จ�กของดิบของดีมีค่�ม�ก
แล้ว	 กลับเอ�น้ำ�สุร�ย�เม�เข้�ม�เบื่อตัวเองให้มึนเม�	 นี่เป็น
สิ่งที่เพิ่มคุณค่�มนุษย์ให้มีศักดิ์ศรีดีเด่นที่ตรงไหน	 ยังมองไม่เห็น	 
เร�ลองคิดดูซิ�
	 สมมุติว่�เร�นั่งอยู่ด้วยกันนี่	 มีกี่คนด้วยกันนี่	 ล้วนแต่
คนเม�สุร�...	 นอนร่�ยบ้�เกลื่อนอยู่ต�มถนนหนท�ง	 ไปที่ไหนมี
แต่คนเม�สุร�	ขี้แตกเยี่ยวร�ดอยู่ต�มถนนหนท�ง	ไม่มีย�งอ�ย
ต�มมรรย�ทของมนุษย์เลย	ดูได้ไหมพิจ�รณ�ซิ
	 ถ้�ห�กว่�สุร�มันดีจริงดังที่ชอบเสกสรรกัน	 คนมี
คุณสมบัติผู้ดีจะชมไหมว่�พวกขี้เม�นอนเกลื่อนกล�ดข้ีร�ด
เต็มตัวเต็มถนนหนท�งอยู่	เข�ดีนะ	ขี้ไม่ต้องห�ที่ทะลักออกเต็ม
ผ้�ก็ยังได้	คนธรรมด�ทำ�ไม่ได้	นี่เข�ดีนะ	อย่�งนี้มีไหม	ไปที่ไหน
มีแต่คนเม�สุร�เต็มถนนหนท�ง	แล้วดูได้ไหม	มีแต่คนบ้�เต็มถนน�

	 นี่ละพระพุทธเจ้�จึงห้�ม	 ห้�มไว้อย่�งนี้	 เพร�ะไม่อย�กให้คนเป็นบ้�กันทั้งบ้�นทั้งเมืองทั้ง 

แผ่นดิน...	คว�มละอ�ยต่อบ�ปต่อกรรม	ต่อบุคคล	ต่อที่สูงที่ต่ำ�ไม่มี	ไปที่ไหนพูดอะไรได้หมดไม่มีย�งอ�ย 

เพร�ะหมดย�งอ�ย	 พูดวันยังค่ำ�ไม่มีจบก็คือคนเม�สุร�	 พูดไม่มีจบ	 วกวนไปม�อยู่นั่นแล	 จนผู้ฟังเบื่อ 

จะต�ย

	 เดีëยวก็ล�ละครับ	 เดีëยวคุยอีกไม่จบสิ้น	 เดีëยวล�ละครับ	 ได้เวล�แล้ว	 ล�ละครับ	 เดีëยวคุยอีก	

อย่�งนั้นวันยังค่ำ�	ล�ละครับวันยังค่ำ�	แต่ไม่ไปก็คือคนเม�สุร�	พูดไม่มีสถ�นี	ไม่มีจุดไม่มีหม�ยไม่มีส�ระ	

ไม่สนใจว่�ดีว่�ชั่ว	ถูกหรือผิด	พล่�มได้ตลอด	ไม่สนใจกับเวล่ำ�เวล�เป็นยังไง	นี่ก็คือคว�มเม�สุร�	ห�สติ 

สตังไม่ได้	 คนโง่ที่สุดก็คือคนเม�สุร�	 แต่คนที่อวดฉล�ดที่สุดก็คือคนเม�สุร�นั่นเอง	 คนเม�	 ก็คือคนบ้�

นั่นแหละ	น้ำ�นี้เข�เรียกน้ำ�บ้��”

ตำารวจดี� คนรัก

	 ท่�นเมตต�แสดงธรรมโปรดคณะน�ยตำ�รวจ	ดังนี้

	 “�เร�เป็นตำ�รวจนี้	 ก็คือเป็นผู้ที่รักษ�หน้�ที่ก�รง�นอันสำ�คัญในส่วนรวม	 อำ�น�จอะไรก็มอบ

ให้ตำ�รวจเป็นผู้ปกครองบ้�นเมืองเพื่อคว�มสงบสุขร่มเย็น	 ถ้�ตำ�รวจไม่มี	 โจรม�รผู้ร้�ยเต็มไปหมด	

ที่ไหน	ๆ	ก็เป็นโจรได้เป็นผู้ร้�ยได้
	 ถ้�ไม่มีสิ่งกลัวเสียอย่�งเดียว	 คนเร�จะทำ�ชั่วได้อย่�งง่�ยด�ย	 แต่เมื่อสิ่งที่บังคับบัญช�	 สิ่งที่ 
น่�กลัวอยู่บ้�ง	ก็ต้องได้ระมัดระวังคนเร�
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	 เพร�ะฉะนั้นเมื่อมีตำ�รวจที่ดีรักษ�กฎหม�ยบ้�น
เมือง	เพื่อช�ติบ้�นเมืองเพื่อสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข		มีม�ก 
น้อยในสถ�นที่ใด	 สถ�นที่นั้นบ้�นเมืองนั้นย่อมได้รับคว�ม
สงบร่มเย็น	 ตำ�รวจก็เป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งต�ยของช�วบ้�น	 ใน
ขณะเดียวกันเร�อย่�ให้ตำ�รวจเป็นผีเป็นยักษ์ของช�วบ้�น
รีดไถเข�ก็แล้วกัน			เร�ต้องแยกออกเป็นประเภท	ๆ 	เพร�ะ 
เรื่องคว�มจริงมีอยู่อย่�งนั้น�
	 ก�รประพฤติปฏิบัติตัวเร�นั่นแหละ	 เป็นตัวอย่�ง
อันดีแก่ช�วบ้�นช�วเมืองทั้งหล�ยก่อนหน้�เข�	 อย่�เอ�
ใครม�เป็นตัวอย่�ง	 ถ้�เอ�หลักกฎหม�ยบ้�นเมืองเข้�ม� 
บวกในคว�มเป็นตำ�รวจของเร�แล้ว	 ดำ�เนินหน้�ที่ก�รง�น
เพื่อช�ติบ้�นเมือง	 เพื่อคว�มซื่อสัตย์สุจริต	 คว�มจงรัก
ภักดีต่อช�ติบ้�นเมือง	 ต่อประช�ชน	 ไปที่ไหนประช�ชน
เข�จะรัก
	 ถ้�ผิดเร�ก็จับจริง	ๆ 	ปรับโทษสินไหมจริง	ๆ 	เพร�ะ 
คนนี้ผิด	 เมื่อเร�จับอย่�งมีเหตุมีผลปรับไหมใส่โทษด้วย
คว�มมีเหตุมีผลนี้ช�วบ้�นเข�ก็เห็นใจ	 เข�ก็รักเข�ก็ชอบ	 
เข�ก็รู้ว่�เร�ทำ�ถูก	 ถ้�เร�ทำ�ตรงกันข้�ม	 ไม่มีหลักมีเกณฑ์	 
อ�ศัยแต่อำ�น�จของคว�มเป็นตำ�รวจ	 เอ�อำ�น�จของ
กฎหม�ยบ้�นเมือง	 แล้วทำ�สุ่มสี่สุ่มห้�แอบหน้�แอบหลัง
อย่�งนั้นเข�ก็รู้	 เพร�ะเหตุไร	 เพร�ะบ้�นเมืองนั้นคือใคร	 
ก็คือคน	คนมีหัวใจ	ตำ�รวจรู้คนเข�ก็รู้	จึงต้องปฏิบัติหน้�ที่
ให้ตรงแนวของตำ�รวจเร�	ผู้มีหน้�ที่รักษ�ช�ติบ้�นเมือง
	 ตำ�รวจไปที่ไหนบ้�นเมืองเร�จะมีคว�มร่มเย็น	คน
รัก	ไปไหนดีมีเสน่ห์ในตัว	เด็กก็รัก	ไม่ว่�แต่ผู้ใหญ่รัก	เด็ก
รัก	ก็เย็นใจก็สบ�ย	เหมือนเร�มีคุณค่�	ผู้ใหญ่รักก็เหมือน
เร�มีคุณค่�	ประช�ชนรักยิ่งเป็นผู้มีคุณค่�ม�ก
	 เพร�ะฉะนั้น...	 จงตั้งหน้�ตั้งต�ทำ�ตัวของตัวให้
เป็นตัวอย่�งของตัวเอง	 ให้มีคว�มร่มเย็น	 ให้มีคว�มพึงใจ
ในตัวของเร�เองก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้�ท่ีก�รง�นให้เป็นท่ี

พึงใจของประช�ชนทั้งหล�ย	 ให้พึงทำ�ตัวเป็นหลักใจนั้นละ	 

ทีนี้ไปที่ไหนประช�ชนพลเมืองไม่ว่�นักบวชหรือฆร�ว�ส

หญิงช�ย	รักหมด...”

๒๗๔
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ด้านวัตถุและเครื่องอุปโภคบริโภค
 ก�รสงเคร�ะห์ด้�นโรงพย�บ�ลนี้หลวงต�ท่�นเอ�ใจใส่ม�โดยตลอด	และนับวันจะม�กขึ้นเรื่อย	ๆ	 
ท่�นเคยกล่�วว่�
	 “...สภ�พของคนไข้ที่ต่�งรอคอยคว�มหวังจ�กหมอเป็นสภ�พที่น่�สงส�รม�ก	 คนไข้ก็คือคนจน
ตรอกจนมุม	เมื่อวิ่งม�ห�หมอ	ห�กหมอไม่มีเครื่องมือที่ดีที่ทันสมัยก็ก้�วไม่ออกรักษ�ให้ไม่ได้	และสภ�พ
คนชนบทเป็นคนย�กจนเสียส่วนม�ก
	 ก�รบำ�บัดรักษ�ถ้�พอเป็นไปได้ก็ควรให้รักษ�ใกล้บ้�น	จะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินทองม�กในก�ร
เดินท�งตลอดสถ�นที่พักอ�ศัยก�รกินอยู่หลับนอน...”
	 ด้วยเหตุผลนี้เอง	ทำ�ให้จนถึงปัจจุบันท่�นสงเคร�ะห์สถ�นพย�บ�ลต่�ง	ๆ	รวมทั้งสิ้นกว่�	๑๐๐	 
แห่ง		ส่วนใหญ่เป็นก�รบริจ�คเครื่องมือท�งก�รแพทย์	เช่น	เครื่องเอกซเรย์	เครื่องอุลตร�ซ�วด์	เครื่อง
ตรวจคลื่นหัวใจ	 เตียง	 เครื่องช่วยชีวิตเด็ก	 เครื่องช่วยห�ยใจเด็กท�รก	 เครื่องดูดของเหลว	 เครื่องช่วย
คลอด	กล้องจุลทรรศน์	เตียงทำ�ฟันพร้อมอุปกรณ์	ÏลÏ
	 นอกจ�กนี้แล้ว	ท่�นยังบริจ�คในด้�นอื่น	ๆ	อีกม�กม�ย	เช่น	รถพย�บ�ลพร้อมอุปกรณ์	สร้�ง
ตึกผู้ป่วย	สร้�งตึกรวมเมตต�มห�คุณ	สร้�งตึกสงฆ์อ�พ�ธ	ห้องผ่�ตัด	ÏลÏ
	 ตั้งเป็นกองทุนตึกอุบัติเหตุ	 กองทุนศูนย์พิทักษ์ดวงต�	กองทุนสงเคร�ะห์คนพิก�รและผู้ย�กจน
ไร้ที่พึ่ง	ÏลÏ	ค่�น้ำ�	ค่�ไฟ	ค่�อ�ห�รคนไข้และเจ้�หน้�ที่	ค่�จ้�งพี่เลี้ยงเด็ก	ÏลÏ	กระทั่งซื้อที่ดินให้รวม
ประเภทของร�ยก�รต่�ง	ๆ	เท่�ที่พอรวบรวมได้เกินกว่�	๕๐๐	ร�ยก�ร	(ร�ยก�รที่ซ้ำ�กันแม้จะมีจำ�นวน
ม�กกว่�	๑	ชิ้นขึ้นไปก็นับเป็น	๑	ร�ยก�ร)

เยี่ยมโรงพยาบาล

	 ในระยะหล�ยปÕม�นี้	ท่�นมักจะออกเยี่ยมโรงพย�บ�ลต่�ง	ๆ	อยู่เป็นประจำ�	พร้อมนำ�ข้�วส�ร	 

อ�ห�รสด	อ�ห�รแห้ง	ผ้�ข�ว	ÏลÏ	บรรทุกเต็มรถเท่�ที่รถจะส�ม�รถรับน้ำ�หนักได้ไหว	เพื่อนำ�ไปแจก

โรงพย�บ�ล

	 พร้อมกันนี้ท่�นจะถือโอก�สตรวจดูด้วยว่�ยังข�ดตกบกพร่องในเครื่องไม้เครื่องมืออันใดบ้�ง	

ก�รนำ�ของไปแจกในที่ต่�ง	ๆ	นั้น	ท่�นมีเหตุผลหลักเกณฑ์	ดังนี้

	 “�ไปไหน	ๆ	แต่ละโรง	ๆ	นี้เป็นล้�น	ๆ	แสน	ๆ	นี้รู้สึกจะเริ่มมีน้อยแล้วเดีëยวนี้	มีแต่ล้�น	ๆ	 

ขึ้นไป	ไปนี่ไม่ใช่ไปให้เครื่องมือแพทย์เท่�นั้นนะ	ยังไปดูหมออีกดูพย�บ�ลอีก		กิริย�ม�รย�ทของหมอเป็น

ยังไง	เวล�เกี่ยวข้องกับคนไข้	ดูอ�กัปกิริย�ของเข�เป็นยังไง	ๆ	ดูไปหมด	ไม่ใช่แต่ว่�ใครจำ�เป็นอะไร	ๆ	 

แล้วเอ�ม�ให้	ๆ	อย่�งนั้นไม่ได้	เร�ไม่ทำ�อย่�งนั้น	ให้ทั้งสิ่งของด้วย

๒๗๕ ๒๔ โรงพยาบาล



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 ดูทั้งน้ำ�ใจ	 ดูทั้งกิริย�ม�รย�ทคว�มประพฤติดีง�ม

ของหมอและพย�บ�ลด้วยเป็นยังไง	จะพอพยุงเครื่องมือของ 

เร�นี้ไปได้ไหม	 เพื่อประโยชน์แก่คนไข้ได้จริงหรือไม่	 หรือ

เสียเงินเปล่�	 ๆ	 ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องดูอีก	 แล้วเครื่อง

มือเหล่�นี้จะเป็นยังไง	 หมอเหล่�นี้เป็นหมอพ่อค้�	 พย�บ�ล

พ่อค้�	 หรือเป็นหมอเป็นพย�บ�ลเพื่อรักษ�คนไข้เพื่อเอ�

หัวใจคน	 เอ�ชีวิตจิตใจคนจริงจัง	 หรือเป็นยังไงบ้�ง	 ดูไป

หมด	ไปทุกแห่งทุกหนไปดูอย่�งนั้นนะที่เร�ไปโน้นไปนี้

	 วันนี้เปÔดเสียให้ชัดเจน	 เร�ไม่เคยพูดแหละคำ�อย่�ง

นี้ทั้ง	ๆ 	ที่ไปปฏิบัติหน้�ที่อย่�งนี้แหละอยู่	ไปเรื่อย	ๆ ...	แล้วก็

ดูสภ�พของโรงพย�บ�ล	ดูสภ�พของเครื่องมือ	ถ้�ตรงไหนมี

คว�มจำ�เป็นม�ก	ทุ่มให้เลยเทียวเอ้�	ข�ดอะไร	ๆ	บอกม�	ๆ	 

บอกเท่�ไรให้เท่�นั้น	ๆ	ให้เลยเป็นล้�น	ๆ	นั่งครู่เดียวเอ�ไป

สองล้�นส�มล้�นก็มี	นั่นอย่�งนั้นละ	ถ้�ถึงใจ	เอ�จริงเร�	ถ้�

ไม่ถึงใจ	สต�งค์หนึ่งก็ไม่ให้�”

ไม่ทอดทิ้งถิ่นกันดาร

	 โรงพย�บ�ลบ�งแห่งอยู ่ในถิ ่นทุรกันด�ร	 เป็นที ่

ลำ�บ�กหล�ยสิ่งหล�ยประก�ร	 ท่�นก็ไม่ลืมที่จะไปเยี่ยมเยียน	

และอนุเคร�ะห์	ดังตัวอย่�งนี้

	 “�วันนี้ก็จะไปโรงพย�บ�ลภูหลวง๑	 ไปดูอีกทุกห้อง	 

ห้องไหนมีคว�มจำ�เป็นอะไรก็จะช่วยเหลือกันไป	 เพร�ะเป็น

โรงพย�บ�ลอยู่ที่คับแคบตีบตันอั้นตู้ลำ�บ�กลำ�บน	 ไปก็เอ�ข้�ว 

เอ�ของไปเต็มรถ	ๆ	เทปัวะ	ๆ	ไป	คือ

 ถ้�ตรงไหนที่อยู่ท่�มกล�งของอู่ข้�วอู่น้ำ�	 เร�ก็ไม่ค่อย 

สนใจนักนะ	ถึงจะเป็นโรงพย�บ�ลเล็กก็ต�ม	แต่อยู่ท่�มกล�ง 

ของอู่ข้�วอู่น้ำ�ไม่ค่อยอดอย�กข�ดแคลนอะไรม�กนัก	 เร�ก็

ไม่ช่วย	 อย่�งอื่นพวกข้�วพวกอ�ห�รก�รกินไม่ค่อยช่วยม�ก	

ช่วยแต่เครื่องมือแพทย์ไป

	 ถ้�ที่ไหนข�ดแคลนอย่�งนั้นเร�ช่วย	 ทุกด้�นเลย	 เครื่องมือแพทย์ก็ช่วย	 อ�ห�รก�รกินก็ช่วย	 

เช่น	อย่�งภูหลวงนี้ไม่มีข้�ว	ภูเรือ๒	ก็ยิ่งอยู่ในภูเข�ด้วยซ้ำ�	ไม่มีข้�ว	น�ยูง๓	ไม่มีข้�ว	ท�งคำ�ต�กล้�๔ 

ก็ไม่มี	น้ำ�ท่วม	คำ�ต�กล้�ไม่ได้ทำ�น�กัน	น้ำ�ท่วม	เหล่�นี้เร�ไปทั้งนั้นแหละ	นี่ก็ยังส่องด�ว๔	นี้อีก	นี่เริ่ม

แล้ว	ท�งส่องด�วนี้เริ่มแล้ว	อยู่ในหุบเข�	ไปห�ที่หุบเข�	ๆ	ที่จำ�เป็น	ๆ�”
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รถพย�บ�ลที่หลวงต�ให้คว�มอนุเคร�ะห์

๑	โรงพย�บ�ลภูหลวง	อ.ภูหลวง	จ.เลย	 ๓	โรงพย�บ�ลน�ยูง	จ.อุดรธ�นี
๒	โรงพย�บ�ลภูเรือ	จ.เลย	 	 ๔	โรงพย�บ�ลคำ�ต�กล้�	และ	โรงพย�บ�ลส่องด�ว	จ.สกลนคร

๒๗๖



	 แม้โรงพย�บ�ลที่อยู่ไกลออกไปม�ก	ๆ	ท่�นก็ไม่เคยลืมหรือทอดทิ้ง	เมื่อโอก�สอำ�นวยให้เมื่อใด	

ท่�นจะรีบไปเยี่ยมทันที	ดังนี้

	 “�วันนี้เร�ก็จะไปละ	เอ�ของไปโรงพย�บ�ลคำ�ชะอี	และดอนต�ล๑	ไกลนะวันนี้	สงส�ร	มัน

อยู่ด้วยกัน	 ๒	 โรง	 จึงเอ�ไปไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย	 แต่ว่�เต็มรถนะ	 ห�กไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพร�ะ 

แบ่ง	๒	โรงอยู่ใกล้กัน	ถ้�ไปโรงเดียวก็เต็มรถ	เทปัวะเลย	ได้ม�ก	เอ�ไป	๒	โรงก็ต้องแบ่งครึ่ง	แต่รถ

นั้นเต็มรถ	วันนี้จะเป็น	๒	โรง	มันไกล	๓	ชั่วโมงกว่�	กว่�จะถึง...	ไปส่งแล้วกลับขน�ดนั้นค่ำ�พอดี	ๆ�”

ด้านธรรมะ

	 ห�กมีโอก�สฟังเทศน์ของท่�นอยู่ประจำ�	จะสังเกตเห็น

ได้ชัดเจนว่�	 ท่�นมีคว�มห่วงใยสงส�รคนเจ็บป่วยม�ก	 ท่�น

สอนเสมอว่�

	 “มนุษย์เร�จะย�กดีมีจนบุญหนักศักด์ิใหญ่หรืออ�ภัพ

ว�สน�อย่�งไร	ก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์	 เกิด	แก่	 เจ็บต�ย	 

ด้วยกัน	เกิดม�ด้วยบุญด้วยกรรม	และกรรมย่อมจำ�แนกแจกแจง 

สัตว์ให้มีคว�มประณีต	 เลวทร�มต่�งกัน	 แล้วเกิดไปต�มวิบ�ก

แห่งกรรมของตน	ๆ

	 ดังนั้นท่�นจึงไม่ให้ประม�ทกัน	 แต่ควรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 มีน้ำ�จิตน้ำ�ใจต่อกัน	 เพร�ะห�ก

มนุษย์ไม่ช่วยสงเคร�ะห์มนุษย์ด้วยกันแล้วใครจะช่วย	 เรื่องคว�มเจ็บป่วยนั้น	ถ้�ใครโดนเข้�	 ใครก็ทุกข์

ทั้งนั้น	 เจ็บไปแค่หนึ่ง	 แต่ครอบครัวพี่น้องพ่อแม่ก็ป่วยท�งใจ	 ป่วยด้วยคว�มห่วงใยอีกเท่�ไร	 จึงควร

เห็นใจกัน�.”

แพทย์ - พยาบาล ต้องมีเมตตาธรรม

	 เมื่อมีโอก�สอันควร	 ท่�นจะแนะเตือนด้วยคว�มเมตต�แก่บรรด�แพทย์พย�บ�ล	 และเจ้�

หน้�ที่ของโรงพย�บ�ลเสมอ	 ๆ	 ดังตัวอย่�งหนึ่งท่�นแสดงธรรมแก่คณะผู้บริห�ร	 ข้�ร�ชก�ร	 และเจ้�

หน้�ที่กระทรวงส�ธ�รณสุข	มีท่�นรัฐมนตรีเป็นประธ�น	ดังนี้

	 “�วันนี้ได้พูดถึงเรื่องโรงพย�บ�ล โÃ§¾ยÒบÒÅ	กับ	ËÁอ  

เป็นของสำ�คัญอยู่ม�ก	 หมอนั้นสำ�คัญอยู่ที่นอกจ�กเรียนหลักวิช�

แห่งหมอม�แล้ว	 นั้นเป็นท�งเดินกล�ง	 ๆ	 แต่อัธย�ศัยใจคอและ

จิตวิทย�ของหมอที่จะปฏิบัติต่อคนไข้นั้นเป็นสิ่งลึกลับ	 แต่จำ�ต้องนำ� 

ม�ใช้สำ�หรับหมอ	 เวล�คนไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อน	 วิ่งเข้�ม�ห� 

หมอ	 กิริย�ม�รย�ทที่นิ่มนวลอ่อนหว�นที่เป็นพื้นม�จ�กคว�มเมตต� 

ของหมอนั้น	 ต้องออกแสดงก่อนอื่น	 ก่อนย�ที่จะเข้�ถึงตัวคนไข้

คว�มเอ�อกเอ�ใจให้คว�มอบอุ่นแก่คนไข้นั้น	 เป็นย�ขน�นแรก	ซึ่ง

จะต้องเข้�ถึงคนไข้ก่อนอื่น

๑	โรงพย�บ�ลคำ�ชะอี	และ	โรงพย�บ�ลดอนต�ล	จ.มุกด�ห�ร

โรงเรือนขน�ดใหญ่	ใช้เก็บเครื่องอุปโภคบริโภค
ที่หลวงต�นำ�ไปแจกท�น

๒๗๗ ๒๔ โรงพยาบาล



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 จ�กนั ้นก็ปฏิบัติไปต�มหน้�ที ่	 ด้วยคว�ม

เมตต�ของหมอ	 เพร�ะคำ�ว่�หมอนี้โลกทั้งหล�ยเข�

ยอมรับ	ยอมรับให้ศักดิ์ศรีดีง�ม	ยอมรับนับถือให้คว�ม

เค�รพทุกสิ่งทุกอย่�ง	ไว้ว�งใจกับหมอ

	 เพร�ะหมอนั้นถือกันว่�เป็นแบบพิมพ์	 เป็น

ศักดิ์ศรีดีง�มของช�ติไทยหรือของโลก	 โลกเข�จึง

ยอมรับ	 เมื่อเร�ก้�วเข้�ม�สู่คว�มเป็นหมอ	 เริ่มตั้งแต่เรียนเป็นนักศึกษ�แพทย์	 ก็เริ่มมีเกียรติแล้ว�	 

โลกยอมรับนับถือเรื่อยม�	จนกระทั่งถึงเป็นหมอออกม�	โลกยิ่งยอมรับม�กขึ้น	นับถือม�กขึ้น

	 เพร�ะฉะนั้นก�รต้อนรับโลกที่นับถือนั้น	เร�จึงต้อนรับด้วยคว�มเมตต�เป็นพื้นฐ�นของหมอ	 

หมอต้องมีคว�มเมตต�เป็นพื้นฐ�น	 สมบัติเงินทองข้�วของสิ่งเหล่�นั้น	 เป็นสิ่งเป็นผลพลอยได้เท่�นั้น	 

เมตต�ที่มีต่อคนไข้ทั้งหล�ยที่เข�ม�พึ่งพ�อ�ศัยเข�ม�ขอคว�มอบอุ่นจ�กเร�นั้น	เป็นเรื่องที่	ËÁÍ	จะต้อง 

ปฏิบัติ	และ	¾ÂÒºÒÅ จะต้องปฏิบัติให้ถึงช�วบ้�นทุก	ๆ	ร�ยไปนี่เป็นหลักสำ�คัญ

	 โรงพย�บ�ลจึงเป็นโรงชุบชีวิตของสัตว์โลกทั้งสองอย่�ง	 คือ	 โรงพย�บ�ลหมอเกี่ยวกับโรคท�ง

ร่�งก�ยหนึ่ง	 โรงพย�บ�ลหรือสถ�บันอันใหญ่หลวงเกี่ยวกับพระพุทธศ�สน�หนึ่ง	ทั้งสองอย่�งนี้มีคว�ม

จำ�เป็น	อย่�งน้อยเสมอกัน	ม�กกว่�นั้นท�งด้�นจิตใจคือธรรมเป็นของสำ�คัญม�ก�”

คนไข้กับหมอ ดั่ง “พ่อแม่ลูก”

	 โรงพย�บ�ลท่ีท่�นเมตต�นำ�พวกอ�ห�รไปสงเคร�ะห์ใน

แต่ละวัน	ๆ	นั้น	โดยม�กแพทย์	พย�บ�ล	และเจ้�หน้�ที่ที่นั้น	ๆ	จะ

เค�รพท่�นถือท่�นเป็นเสมือนพ่อแม่	 เวล�ท่�นนำ�ของไปแจกแต่ละ

ครั้ง	ๆ	หลังจ�กที่ได้ซักถ�มว่�มีสิ่งใดข�ดหรือไม่แล้ว	 ในระยะหลังนี้

บ�งครั้งท่�นจะถือโอก�สสอนเตือนแก่หมอ	 พย�บ�ล	 และเจ้�หน้�ที่	 

เพร�ะท่�นก็ถือเหมือนลูกเหมือนหล�นของท่�นเช่นกัน	 ดังตัวอย่�งที่

ท่�นนำ�ม�เล่�แบบขำ�ขันให้ฟัง	ดังนี้

	 “�คนไข้เข้�ม�เข�ฝ�กเป็นฝ�กต�ยฝ�กทุกสิ่งทุกอย่�ง	

ครอบครัวเหย้�เรือนเข�ฝ�กม�ห�หมอห�ย�ห�พย�บ�ลหมดจะว่�ไง	 

เข�ม�ห�แล้วหน้�บึ้งใส่เข�มีอย่�งเหรอ	แบบนี้ก็มีแต่แบบหน้�หม�ไม่ใช่หน้�คน	เร�ว่�งั้น	ก็บอกชัด	ๆ	 

อย่�งนี้แล้วเข�ก็อดหัวเร�ะไม่ได้	 เข�หัวเร�ะ�	 เร�อย่�เห็นว่�เร�เป็นถึงหมอ	 คนไข้เป็นทุคตะเข็ญใจ

หรือเป็นหม�ตัวหนึ่งเข้�ม�นี้	ด้อม	ๆ	เข้�ม�ในโรงพย�บ�ล	ไม่เป็นเช่นนั้นนะ

	 คนไข้ม�แต่ละคน	ๆ	พระเจ้�แผ่นดินแห่ม�นะ		พระเจ้�แผ่นดินไม่แห่ม�ยังไงก็เงินเต็มกระเปë�	 

ตร�พระเจ้�แผ่นดินตีตร�ม�เห็นไหมล่ะ	 คนไข้เข�มีคุณค่�ต่อหมอขน�ดไหนเร�ต้องคิดบ้�งซิ�	 คนไข้

คนหนึ่งกับหมอเป็น	อัญญมัญญัง	อ�ศัยซึ่งกันและกัน	ถ้�ไม่มีคนไข้หมอก็หมดคว�มหม�ย	โรงพย�บ�ล

ล้มหมด	ที่ตั้งกันอยู่อ�ศัยกันอยู่ทุกวันนี้	พอเป็นไปได้ทั้งฝ่�ยหมอฝ่�ยคนไข้

 ก็เพร�ะต่�งคนต่�ง	อัญญมัญญัง	ซึ่งกันและกัน	อย่�เห็นว่�ท�งไหนสูงกว่�กัน		ถ้�	อัญญมัญญัง

แล้ว	อยู่ด้วยกันได้มนุษย์เร�

��¤ÇÒÁàÍÒÍ¡àÍÒã¨ 
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	 �เพร�ะเรื่องคนไข้กับหมอแยกกันไม่ออก	 เหมือนพ่อแม่กับลูก	 เร�จะว่�เป็นเทวด�กับหม�ได้

ยังไง	 เร�ก็บอกถึงว่�เงินในกระเปë�เข�ม�แต่ละคน	 พระเจ้�แผ่นดินแห่ม�นะว่�งั้น�	 คนหนึ่งกระเปë�

เป้ง	ๆ	ม�	เข�ให้ด้วยน้ำ�ใจมีเยอะนะ	เข�ให้ค่�หยูกค่�ย�เป็นธรรมด�	เข�ให้ด้วยน้ำ�ใจของหมอน้ำ�ใจของ

พย�บ�ลที่มีคุณแก่คนไข้ของเข�	แล้วเข�ตั้งใจให้ด้วยน้ำ�ใจม�กกว่�นั้นอีกนะ	มีเยอะนะ�”

๒๗๙ ๒๔ โรงพยาบาล
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๒๕
ส§àคราะห์ผÙ้ด้อยโอ¡าส

	 คว�มเมตต�สงเคร�ะห์โลกของหลวงต�	 มิใช่ว่�จะสิ้นสุดเพียงที่กล่�วม�ข้�งต้นเท่�นั้น	 ท่�น

ยังให้คว�มเมตต�เผื่อแผ่ไปถึงผู้ด้อยโอก�สในที่ต่�ง	 ๆ	 อ�ทิ	 สถ�นสงเคร�ะห์เด็กพิก�รท�งสมองและ

ปัญญ�ป�กเกร็ด	สถ�นสงเคร�ะห์บุคคลปัญญ�อ่อนภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	สถ�นสงเคร�ะห์เด็กหญิง

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

	 กระทั่งผู้ประสบภัยธรรมช�ติร้�ยแรงต�มภูมิภ�คต่�ง	 ๆ	 ท่�นก็ยังให้คว�มช่วยเหลือต�มคว�ม	

จำ�เป็นและเหตุผล	ทั้งนี้เพื่อบรรเท�คว�มเดือดร้อน	ตลอดจนเป็นที่พึ่งท�งใจแก่ผู้ที่กำ�ลังตกทุกข์ได้ย�ก

	 ดังนั้นก�รสงเคร�ะห์จึงมีหล�ยแบบ	ต่�ง	ๆ	กันไป	 เช่น	ค่�จ้�งพี่เลี้ยงผู้อภิบ�ลเด็กพิก�รท�ง

สมองและปัญญ�	ค่�ก่อสร้�งอ�ค�รสถ�นที่และเครื่องอุปโภคบริโภคต่�ง	ๆ	เป็นต้น	คว�มเมตต�อย่�ง

ห�ประม�ณมิได้ในส่วนนี้ของท่�น	 จึงแผ่ครอบคลุมกว้�งขว�งทั่วประเทศ	 ต�มเหตุผลอรรถธรรมที่ควร

เป็น	ซึ่งท่�นเคยกล่�วไว้บ้�ง	ดังนี้

	 “�ไม่ว่�แต่โรงพย�บ�ล	 สถ�นสงเคร�ะห์ต่�ง	 ๆ	 เร�ก็ให้	 เช่น	 อย่�งสถ�นสงเคร�ะห์บ้�น

ข้�วส�รนี้เร�ก็ช่วย...	 ที่อื่นเร�ก็ช่วย	 ไม่ช่วยแต่ที่แห่งเดียว	 แล้วคนทุกข์คนจนมีคว�มจำ�เป็นยังไงบ้�งที่

ควรจะช่วยเป็นร�ยบุคคล	ๆ	นั้นเร�ช่วยม�ตลอด	อันนี้กว้�งขว�งม�ก	ไปหล�ยจังหวัด	ภ�คไหนก็ไปหมด

	 บ�งทีส่งแต่เงินไปให้ก็มี	บ�งทีเจ้�ของไปดูเอง	ปลูกบ้�นให้ก็มี	ซื้อที่ให้ก็มี	ทั้งซื้อที่ทั้งปลูกบ้�น

ให้ก็มี	นี่เรียกว่�ช่วยร�ยบุคคลที่จำ�เป็น	ช่วยทั่วไป	แต่นี้เร�ไม่ค่อยพูด	ไม่ค่อยประก�ศระบุชื่ออะไรแหละ	 

ให้แล้วเงียบไปเลย	ๆ	 เพื่อรักษ�เกียรติเข�	สิ่งที่ควรจะพูดเร�ก็พูดได้	 เช่น	 ร�ยที่ออกท�งหนังสือพิมพ์

แล้ว	เป็นก�รเปÔดเผยแล้ว	เวล�เร�ช่วยเร�ก็พูดบ้�ง

	 ถ้�เป็นเรื่องไม่มีหนังสือพิมพ์	เป็นเรื่องม�พูดขอคว�มช่วยเหลือกันโดยเฉพ�ะ	ๆ	นี้เร�ก็ให้เป็น

เรื่องเฉพ�ะ	ๆ	ไปเลย	แล้วเหมือนไม่ให้	ให้แล้วผ่�นไป	ๆ	เรื่อย	ๆ	อันนี้ช่วยตลอด�”

ทุกข์... เพราะภัย

	 ครั้งหนึ่ง	 พี่น้องช�วล�วประสบภัยเดือดร้อน	 มีผู้อพยพจำ�นวนม�กม�ยต่�งหนีร้อนม�พึ่งเย็น

ชั่วครู่ชั่วย�มที่จังหวัดหนองค�ย	 คร�วนั้นหน่วยร�ชก�รต่�งอลหม่�น	 ด้วยไม่รู้จะเริ่มต้นอย่�งไรกับผู้

อพยพเหล่�นี้	เพร�ะเป็นเรื่องฉุกละหุกเฉพ�ะกิจเร่งด่วน	ทั้งจะต้องดูแลเรื่องอ�ห�รก�รกินก�รอยู่	ที่พัก

หลับนอนขับถ่�ย	เกี่ยวกับส�ธ�รณูปก�รต่�ง	ๆ	พอได้พักได้อ�ศัยกันไปก่อนชั่วครู่ชั่วย�ม	จึงเป็นเรื่องที่

หนักอกหนักใจแก่หน่วยที่รับผิดชอบอยู่ไม่น้อยทีเดียว

	 เมื่อท่�นทร�บถึงเรื่องนี้	 เพื่อช่วยกันเข้�อุ้มภ�ระใช้จ่�ยของหน่วยร�ชก�ร	 และที่สำ�คัญด้วย

คว�มเมตต�สงส�รต่อพี่น้องช�วล�ว	ซึ่งไม่มีสิ่งใดแตกต่�งกันเลยเรื่องเลือดเนื้อเชื้อไข	เพร�ะอดีตเป็นพี่

๒๘๐



เป็นน้องกันตลอดเรื่อยม�	 สิ่งสกัดกั้นมีเพียงแม่น้ำ�โขงเท่�นั้น

เอง	 อีกทั้งท่�นว่�ต่�งก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดต�ยด้วยกันทั้ง

นั้น	 เมื่อประสบกับคว�มทุกข์อย่�งส�หัสทั้งท�งก�ย	 และตื่น

ตระหนกเสียขวัญท�งใจเช่นนี้ด้วยแล้ว	 ท่�นจึงรีบแสดงคว�ม

เมตต�เข้�ช่วยเหลือทันที	ดังนี้

	 “�เช่นอย่�งพวกเวียงจันทน์	 พวกประเทศล�วข้�ม

ม��	ก็ม�เต็มอยู่นี้	โห	หล�ยหมื่นเต็มอยู่ที่หนองค�ย	ดูเหมือน 

เร�ไปแจกของถึง	๓	ครั้งด้วยกัน...	แจกถึง	๒	-	๓	วันถึงหมด	ๆ 	 

แต่ละครั้งนี่นะ	 ครั้งแรกก็ไม่เท่�ไหร่	 ครั้งที่	 ๒	 กับที่	 ๓	 นี่ 

หนักม�ก	แจกเอ�อย่�งเต็มเหนี่ยว	คือแจกด้วยคว�มยุติธรรม	

ที่ให้เสมอกันหมด	ไปสำ�รวจเอ�ตัวเลขม�เลย	ไม่เอ�ครอบครัว	 

เอ�ตัวเลข	 มีเท่�ไหร่แจก�	 เพร�ะฉะนั้นมันถึงน�น	 คนเข� 

แจกช่วยกันเยอะนะ	อย่�งคนที่ม�รับมันก็ม�ก	๒	วัน	๓	วัน

	 รถสิบล้อนี่	โอ้โห	จอดกันเป็นแถวเลย	ข้�วเต็มเอีêยด	ๆ	...	และเครื่องกระปëองก็เหมือนกันอีก		

รถสิบล้อ	ๆ	ถ้�ห�กว่�มันข�ดตรงไหน	ๆ	ให้เข�วิ่งไปตล�ด	โห	ตล�ดเข�ถ�มเลย

 �¨ÐàÍÒä»äË¹¹Ñ¡Ë¹ÒÅèÐ ?�

	 พอว่�	 �ÍÒ¨ÒÃÂìÁËÒºÑÇ�	แล้ว	โฮ้ย	คือเข�เสียด�ยที่ไม่ได้เตรียมเอ�ไว้ข�ยนี่	เวล�ไปมันไม่พอ 

ละซิ	เข้�ไปร้�นนั้นแล้วไปร้�นนี้	กว้�นเอ�ร้�นนั้นร้�นนี้	ให้เข�ลงบัญชีเรียบร้อยไว้	ลงบัญชีไว้หมด	พอ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว	เข�จ่�ยต�มนั้นเลยทันที	นอกนั้นไม่ได้คำ�นึงละ	เรื่องเงินเรื่องทองนี่น่�	นี่เท่�ไรเอ�

ม�	ว่�งั้นเลย	บอกเอ�ม�	พอเสร็จแล้ว	เร�ค่อยสั่งจ่�ยทีเดียวปั๊บเลย	หนองค�ยนี้ก็	๓	ครั้งนะ...”

สมุดบันทึกคว�มจำ�ของหลวงต�ในคร�วช่วยเหลือประช�ชนที่ประสบภัยในอำ�เภอบ้�นดุง	จังหวัดอุดรธ�นี
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ช่วยเงียบ... อยู่ใต้ดิน

	 คว�มเมตต�ของท่�นในผู้ประสบทุกข์ภัยต่�ง	 ๆ	 

ยังมีอีกหล�ยประก�รแจกแจงไม่หมดสิ้น	 จะขอยกม�

แสดงบ้�ง	ดังนี้

	 “...ไฟไหม้ที่ไหน	ๆ	เร�จะเข้�ถึงก่อน	ๆ	ทั้งนั้น	 

รถนี้	โถ...	รถสิบล้อ	ๆ	นี่	เป็นอัธย�ศัยม�ดั้งเดิม	ไฟไหม้ 

ที่ไหน	 ๆ	 อำ�เภอนั้นอำ�เภอนี้	 	 เร�จะยกขบวนไปเลย�	 

ท�งไหนบ้�งมีอยู่เรื่อย	ๆ 	นะ	ไฟไหม้ที่ไหน	ๆ 	ท�งอำ�เภอ

บ้�นดุงบ้�ง		ที่ไหนบ้�งนะ	ก็ให้เข�แจกแบบเดียวกัน	เครื่อง 

กระปëองก็เต็มรถเต็มรถเลย	 บ้�นดุงนี้ดูว่�เหลือไปท�งไหน 

บ้�งนะ	ไปท�งโรงเรียน	อะไรบ้�ง...

	 เพร�ะเร�เอ�ไปแจกม�กจริง	ๆ 	ไม่ใช่เล่น	ๆ 	นะ	 

จนของที่ไปแจกนั้น	 พวกเครื่องกระปëองเหลือเลย	 เข�

เลยขอไปท�งไหน	ๆ	บ้�ง	เร�ก็ให้ไป	เพร�ะเร�ตั้งใจเอ�

ม�แจกอยู่แล้วนี่	 ของเหลือเท่�ไร	 ๆ	 ก็แยกออกไปต�ม

โรงร่ำ�โรงเรียน	 ส่วนนี้เร�ก็ได้สมบูรณ์ต�มจำ�นวนที่เร�

กำ�หนดเอ�ไว้	ได้เสมอกัน	เหลือจ�กนั้นไปอีก	เพร�ะเร�

เอ�ไปเผื่อม�กม�ยนี่	 เข�ก็แยกไปโรงเรียนอะไรต่ออะไร

บ้�ง	 ก็อย่�งนั้นนะ	นี้ก็ไม่ให้ใครลงข่�วนะ	 ไม่ให้ลง	ทำ�

แบบใต้ดิน	ๆ	ตลอดม�...”	

๒๘๒



๒๖
ส§àคราะห์สัตว์

	 คว�มเมตต�สงส�รต่อสรรพสัตว์ทั้งหล�ยนี้	หลวงต�เคยให้เหตุผลว่�
	 “...ช�ติชั้นวรรณะไม่มี	ลงในคำ�เดียวว่�	สัพเพ สัตตา	อันว่�สัตว์ทั้งหล�ยที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิด
แก่เจ็บต�ยด้วยกันหมดทั้งสิ้น	ครอบหมดเลย	เสมอภ�คเลย	เห็นอกเห็นใจกันทั่วถึงหมดเลย	นี่ละธรรม
พระพุทธเจ้�ฟังเอ�ซิ�
	 คือสัตว์ทุกตัวเกิดม�ได้	 ด้วยอำ�น�จของกรรมทั้งนั้น	 ไม่ได้เกิดขึ้นม�ด้วยอำ�น�จของช�ติชั้น
วรรณะยศถ�บรรด�ศักดิ์อะไร	 เกิดขึ้นม�ด้วยอำ�น�จของกรรม	 กรรมเป็นพื้นฐ�นให้เกิด	 นอกนั้นก็แตก
เป็นแขนงออกไป	สุจริตบ้�ง	ทุจริตบ้�ง	แล้วแต่จะเกิด	นั่น	 เป็นเรื่องนอกต่�งห�ก	หลักของกรรมเป็น
หลักใหญ่
	 เพร�ะฉะนั้นท่�นจึงไม่ให้ดูถูกเหยียดหย�มกัน	 แม้แต่สัตว์เดรัจฉ�นท่�นก็ไม่ให้ดูถูกเข�	 เวล�นี้
เข�เสวยกรรมอยู่ในว�ระของกรรมของเข�อย่�งนั้น	 ๆ	 เป็นชั้น	 ๆ	 ไปเลย	 ท่�นจึงไม่ให้ประม�ท	 มัน 
เป็นว�ระ	ๆ 	เวล�พ้นแล้วเข�สูงกว่�เร�ก็ได้	ก็เหมือนอย่�งคนลงม� 
จ�กน้ำ�จ�กหลุมจ�กบ่อขึ้นภูเข�	ทีแรกก็อยู่ใต้ก้นบ่อ	พอขึ้นม�แล้ว
เข�ขึ้นภูเข�สูงกว่�เร�อีก	กรรมไม่แน่นอนแล้วแต่ใครสร้�งของใคร
เอ�ไว้�
	 ...เข�ก็รักสุข	 เกลียดทุกข์	 มีหิวมีอิ่มมีเจ็บป่วย	 มีร�คะ
ตัณห�	 มีจิตวิญญ�ณเช่นเดียวกับมนุษย์เร�	 ตัวจิตนี้เองเป็นตัวพ�
ท่องเที่ยวให้เร�ไปเวียนว่�ยต�ยเกิด�	 เพร�ะนี้ขึ้นอยู่กับว�ระของ
กรรมที่ให้เสวยผลดีชั่วอย่�งไรต�มว�ระที่เร�สร้�งกรรมม�	 จึงไม่
ควรประม�ทเข�	ไม่ควรเบียดเบียนไม่ควรรังแก	และไม่ควรฆ่�เข�	
ก�รเบียดเบียนเข�	ก็คือ	เบียดเบียนตัวเร�	นั่นเอง�”

สัตว์พิการ ไม่ถูกทอดทิ้ง
	 เหตุนี้เอง	 เมื่อท่�นทร�บถึงปัญห�คว�มทุกข์ย�กลำ�บ�กของบ้�นสัตว์พิก�ร	 (ซอยพระมห�
ก�รุณย์	ป�กเกร็ด)	ซึ่งเป็นบ้�นที่รับเลี้ยงสัตว์หล�ยประเภททั้งปกติ	และพิก�รจำ�นวนม�กหล�ยร้อยชีวิต	 
ด้วยคว�มสงส�รสัตว์เหล่�นี้	ท่�นจึงอนุเคร�ะห์ช่วยซื้อที่ดิน	สร้�งอ�ค�ร	ช่วยเหลือค่�อ�ห�ร	ค่�น้ำ�	ค่�
ไฟ	ค่�รักษ�พย�บ�ล	ค่�ย�	และค่�ใช้จ่�ยต่�ง	ๆ	ÏลÏ	ก�รเข้�ไปช่วยเหลือบ้�นสัตว์พิก�รแห่งนี้	ท่�น
เล่�ถึงคว�มเป็นม�โดยย่อ	ดังนี้
	 “�ที่ป�กเกร็ด	 หม�ตั้งส�มสี่ร้อยตัว	 เข�ออกท�งหนังสือพิมพ์	 เร�เห็นในหนังสือพิมพ์ก็ต�ม
ไปดู	ไปดู	โอ้โห	มีแต่หม�พิก�ร	ยั้วเยี้ย	ๆ	ไปดูสภ�พของมัน	แล้วเป็นยังไง	ถ�มสภ�พคว�มเป็นอยู่ของ
เจ้�ของที่เลี้ยงหม�	ถ�มทุกสิ่งทุกอย่�งจนกระทั่งถึงค่�น้ำ�ค่�ไฟ	ค่�บริก�รต่�ง	ๆ	รอบด้�น	เกี่ยวกับหม�
นี้เดือนหนึ่งหมดเท่�ไร

๒๘๓ ๒๖ สงเคราะห์สัตว์
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	 เข�ว่�ถ้�ธรรมด�แล้วก็เดือนละแสน	แต่นี้มันไม่มีเงินแสนซิที่จะเลี้ยงหม�	บ�งวันเครียดเสียจน
กระทั่งนอนไม่หลับ	เป็นยังไงถึงเครียด	โอ๊ย	หม�ก็ร้องพอหม�	คนก็ทุกข์พอคน	หม�ร้องหิวโหย	ไม่มีอะไร
จะให้กิน	เจ้�ของก็หมดไม่มีอะไรจะกิน	อ�ชีพเพียงเป็นครูเท่�นั้น	เมื่อเห็นหม�ก็สงส�ร	เอ�ม�เลี้ยง	ๆ	 
พอคนอื่นเห็นเร�เลี้ยงหม�ตัวหนึ่ง	เข�ก็เอ�ม�ทิ้งไว้ที่หน้�บ้�น	ๆ	แล้วก็เลี้ยงเรื่อย	ๆ	ม�จนกระทั่งป่�น
นี้แหละ
	 บ�งวันเครียดเสียจนนอนไม่หลับ	 หม�ก็ร้องพอหม�	 คนก็ทุกข์พอคน	 ว่�งั้น	 เร�ก็เลยถ�มถึง
เรื่องร�วต่�ง	ๆ	เข�บอกว่�หมดเดือนละแสน	เร�เลยให้เดือนละหนึ่งแสนเลย	ตั้งแต่บัดนั้นม�หล�ย
ปÕแล้วนะให้เดือนละหนึ่งแสน	 ๆ	 ถ้�ห�กว่�ขัดข้องอะไรจำ�เป็นอะไร	 ให้บอกอีกนะ	 รถเร�ก็จะให้	 เข�
บอกเข�ไม่เอ�รถ	 เร�ให้มอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง	 เข�บอกว่�อ�ศัยรถเพื่อนฝูงได้อยู่ไม่เป็นไร�	นอกจ�กนี้ก็
ซื้อที่ให้หนึ่งไร่เลย	แต่ก่อนเข�มีอยู่หนึ่งไร่	 เร�ซื้อให้อีกหนึ่งไร่แล้วสร้�งตึกให้อีกหนึ่งหลัง	สบ�ยทุกวันนี้	 
หม�ป�กเกร็ดสบ�ย�”

สุนัขปลอดภัย... ไม่จรจัด
	 บ้�นเลี้ยงสุนัขอีกแห่งหนึ่งบนถนนพุทธมณฑลส�ย	๓	ซึ่งมีสุนัขกว่�ร้อยตัวที่ต้องเป็นภ�ระดูแล
อยู่ที่นี่	ท่�นก็ได้ให้ก�รช่วยเหลือ	ดังท่�นเล่�คว�มเป็นม�ว่�
	 “�ไปกรุงเทพÏ	อีกคร�วนี้	เข�ก็เขียนจดหม�ยม�ห�เร�	เพร�ะจดหม�ยเร�เบื่อพอแล้วนะ	มัน
จดหม�ยอะไร	จดหม�ยยุ่งนี่นะ	เอ�ม�อ่�น	ใจอ่อนทันที	เข�พูดถึงเลี้ยงหม�	ไม่มีเงิน	ติดหนี้ติดสินเข�
พะรุงพะรัง	 เพร�ะก�รเลี้ยงหม�นั่นเอง	 สงส�รหม�	 ไม่รู้จะทำ�ยังไง	 ก็ไปกู้ยืมเพื่อนฝูงม�ซื้ออ�ห�รให้
หม�กิน	 เจ้�ของก็จนตรอกจนมุม	 เวล�นี้ติดหนี้ท่วมหัว	 หม�บ�งวันก็อิ่มบ�งวันก็หิวจะต�ย	 ร้องครวญ
คร�งจะต�ย	 แต่เจ้�ของก็จะต�ยไม่ทร�บจะทำ�ยังไง	 ถ้�ท่�นจะเมตต�ได้ก็จะเป็นพระเดชพระคุณอย่�ง
ยิ่ง	เข�เขียนจดหม�ยม�
	 พอเห็นเท่�นั้นเร�ให้พระต�มไปเลยนะวันหลัง	 เข�บอกบ้�นเลขที่ไว้เรียบร้อยที่กรุงเทพÏ	 ต�ม
ไปดูก็ยั้วเยี้ยะ	 ๆ	 ต�มที่บอก	 ถ�มเข�ให้ชัดเจนนะ	 ทุกสิ่งทุกอย่�งถ�มให้ชัดเจน	พอถ�มเสร็จแล้วก็ม�	 
เจ้�ของเข�ก็ต�มม�	ม�ถึง	เร�ก็ถ�มกับเจ้�ของเข�ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลย	เข�บอกว่�ติดหนี้อยู่	สำ�หรับ
เลี้ยงหม�	เลี้ยงหม�นี้เดือนหนึ่งหมดประม�ณเท่�ไร	หมดประม�ณหมื่นห้�ว่�งั้น	เดือนหนึ่งให้พอเหม�ะ
พอดี	ประม�ณหมื่นห้�...	หนี้ทั้งหมดนั้นห�ม�เลี้ยงหม�นะ	เร�เห็นใจ
	 �เอ�	เร�จะใช้ให้	เดีëยวนี้ส่งไปแล้ว	พอม�ถึงปั๊บก็ส่งปุêบเลย...	เดือนละหมื่นห้�นั้น	เร�ให้เป็น

๒๘๔



เดือนละส�มหมื่นประจำ�ทุกเดือนไปเลย	 ให้เป็นเดือนละส�มหมื่น	 เรียกว่�ทบครึ่ง	 เผื่อเอ�ไว้ครึ่งหนึ่ง
แล้ว	(ใช้หนี้)	ก็ให้พร้อมไปเลย...	เร�ก็จะจ่�ยให้ต�มนั้นหมดเลย...	หม�ที่สวนแสงธรรม	กำ�ลังทุกข์	เร�
จึงช่วยทุกข์		พออ่�นจดหม�ยว่�หม�	ใจอ่อนเลยนะ	เลยคำ�ว่�วุ่นจดหม�ยวุ่นนี่ม�ยังไงกัน	เลยหมด	เลย
คำ�ว่�วุ่น	อ่อนทันทีเลย	ให้ต�มไปดูในวันหลัง	ได้คว�มม�อย่�งนั้นละ	ก็เป็นอันว่�เปลื้องแล้วหนี้...	เร�ก็
จะให้คนนี้		ให้เข�อยู่เลี้ยงหม�	ที่ไร่หนึ่งนั้นให้เลี้ยงหม�หมดเลย	บุญของเข�บุญของหม��”

ไม่ลืม� สัตว์ในวัด
	 คว�มเมตต�ส่วนนี้ท่�นถือเป็นคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งชนิดที่ท่�นไม่ยอมให้บกพร่องเลย	นั่นคือ	 
คว�มเมตต�ต่อสัตว์ที่อยู่ในวัดป่�บ้�นต�ด	ซี่งมีอยู่หล�ยประเภทเช่น	ไก่ป่�	กระรอก	กระจ้อน	กระแต	 
ÏลÏ
	 ท่�นคอยสังเกตเอ�ใจใส่ดูแลเรื่องอ�ห�ร	น้ำ�	ตลอดม�	โดย
เน้นเตือนพระเณร	ที่มักเผลอลืมให้อ�ห�รสัตว์อยู่เสมอว่�	เข�อยู่กับ
เร�	 เข�ก็อ�ศัยเร�	 เร�จะใจจืดใจดำ�ไม่สนใจก�รกินอยู่ของเข�นั้น
ไม่ควรอย่�งยิ่ง	เร�ก็หิว	เข�ก็หิว	เร�มีป�กมีท้อง	เข�ก็มีป�กมีท้อง 
เช่นกัน	 อย่�เป็นพระแบบใจดำ�	 ๆ	 สิ่งใดพอจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็
ช่วยเหลือกันไป	จึงจะสมกับเป็นลูกศิษย์ตถ�คตผู้มีเมตต�ธรรม
	 เหตุนี้เอง	ภ�ยในวัดจึงมีที่สำ�หรับให้น้ำ�ให้อ�ห�รแก่กระรอก
กระแต	มีก�รทำ�เป็นร้�นเล็ก	ๆ	สูงระดับอก	กระจ�ยอยู่ทั่ววัด	กะ
จำ�นวนได้ม�กกว่�ร้อยจุด	ร้�นกระรอกทุกร้�น	ท่�นเน้นย้ำ�ว่�	ควรมี 
ข้�วเหนียวกล้วยสุก	 หรือผลไม้สุกในปริม�ณพอดีกับที่เข�ต้องก�ร	 
ไม่ม�กไปจนบูดเน่�เหม็น	 หรือน้อยไปจนข�ดเขิน	 ควรเหลือไว้บ้�ง
พอดี	ๆ
	 ก�รให้อ�ห�ร	ก็โดยพระเณรฆร�ว�สจะม�เอ�กล้วยหรือผลไม้อื่น	ๆ 	จ�กโรงเก็บซึ่งเป็นจุดกล�ง	 
จ�กนั้นก็นำ�ไปว�งไว้ต�มจุดให้อ�ห�รที่ตนรับผิดชอบบริเวณใกล้กุฏิ
	 พวกไก่ป่�จะมีกระสอบข้�วส�รหักว�งไว้ที่จุดกล�งเสมอ	ๆ	 เพื่อไว้ให้พระเณรฆร�ว�สตักใส่ถัง
แล้วเอ�ไปหว่�นในจุดให้อ�ห�รทั่ววัดต�มเขตรับผิดชอบของตน	และคอยหมั่นสังเกตน้ำ�กินของสัตว์ด้วย	
ไม่ปล่อยให้พร่องไป
	 สิ่งเหล่�นี้เป็นข้อปฏิบัติที่พระเณรผู้ม�ศึกษ�อยู่กับท่�นทุกระยะนับแต่ตั้งวัดเป็นต้นม�	 ต่�งองค์
ต่�งรับผิดชอบใส่ใจดูแลสัตว์ในวัดเสมอม�ทุกรุ่น	ๆ	ไป	
	 เมตต�ธรรมอันยิ่งใหญ่ไม่มีประม�ณของท่�น	 ดังที่ได้บรรย�ยม�แต่ต้นนี้	 ย่อมไม่ส�ม�รถจะ

��¸รรม à»ç¹¸ÃÃÁªÒµÔ¹ÔèÁ¹ÇÅÍèÍ¹âÂ¹

àÁ×èÍà¢éÒÊÑÁ¼ÑÊÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡Ñºã¨¼Ùé»¯ÔºÑµÔ¼ÙéÁÕ

¤ÇÒÁàª×èÍ¤ÇÒÁàÅ×èÍÁãÊáÅéÇ

¨Ôµã¨¹Ñé¹¡ç¡ÅÒÂà»ç¹ÊÔè§·Õè¹ÔèÁ¹ÇÅÍèÍ¹âÂ¹

ä»´éÇÂàÁµµÒ¨Ôµ��

เณรนำ�อ�ห�รม�ให้กระรอก	กระแต

๒๘๕ ๒๖ สงเคราะห์สัตว์
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��àÁ×èÍ¸ÃÃÁÁÕÍÂÙèã¹¨Ôµ

´Ç§ã´ÁÒ¡¹éÍÂ

¨Ôµ´Ç§¹Ñé¹µéÍ§áÊ´§ÍÍ¡

·Ò§¡ÔÃÔÂÒãËéàËç¹

»Ô´äÇéäÁèÍÂÙè��

พรรณน�ให้หมดให้สิ้นได้อย่�งแน่แท้	สิ่งที่พอจะสื่อได้อย่�งชัดเจนที่สุด	ก็คือ	คำ�กล่�วของท่�นเองที่ว่�
 “�ธรรม	 เป็นธรรมช�ติที่นิ่มนวลอ่อนโยน	 เมื่อเข้�สัมผัสสัมพันธ์กับใจผู้ปฏิบัติผู้มีคว�มเชื่อ
คว�มเลื่อมใสแล้ว	 จิตใจนั้นก็กล�ยเป็นสิ่งที่นิ่มนวลอ่อนโยนไปด้วยเมตต�จิต	 ไม่เคยมีก็มี	 คว�มไม่เคย
เสียสละก็เสียสละได้เพื่อผู้อื่น	 เพร�ะคว�มเมตต�	 ส�ม�รถมองเห็นเข�เห็นเร�ว่�มีส�ระสำ�คัญเช่น
เดียวกันได้	เพร�ะคว�มเมตต�
	 เมื่อธรรมมีอยู่ในจิตดวงใดม�กน้อย	 จิตดวงนั้นต้องแสดงออกท�งกิริย�ให้เห็น	 ปÔดไว้ไม่อยู่	 ยิ่ง
จิตที่บริสุทธิ์ด้วยแล้ว	ไม่มีสิ่งใดที่จะนิ่มนวล	ละเอียดอ่อนยิ่งกว่�จิตดวงนั้น	ให้คว�มเสมอภ�ค	ให้คว�ม	
เมตต�แก่สัตว์ทั่ว	ๆ	ไป	ไม่พูดเพียงมนุษย์เท่�นั้น
	 แม้สัตว์เดรัจฉ�นชนิดใดก็ต�ม	ไม่กล้�ดูถูกเหยียดหย�ม	ไม่กล้�ทำ�ล�ย	ให้คว�มเสมอภ�คต�ม
คว�มจริง	และเมตต�โดยสม่ำ�เสมอ
	 ไม่มีคำ�ว่�จะเป็นลุ่ม	 ๆ	 ดอน	ๆ	 ว่�คร�วนั้นมีเมตต�	คร�วนี้ไม่มี	 เพร�ะจิตนั้นเป็นจิตเมตต�	
ดวงเมตต�ทั้งดวงก็คือจิตดวงที่บริสุทธิ์อยู่แล้ว�”

��áÁéÊÑµÇìà´ÃÑ¨©Ò¹ª¹Ô´ã´¡çµÒÁ

äÁè¡ÅéÒ´Ù¶Ù¡àËÂÕÂ´ËÂÒÁ äÁè¡ÅéÒ·ำÒÅÒÂ

ãËé¤ÇÒÁàÊÁÍÀÒ¤µÒÁ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§

áÅÐàÁµµÒâ´ÂÊÁèำÒàÊÁÍ�� 

๒๘๖



๘
´éÇÂ... ËèÇ§ãÂªÒµิ



๒๗ หลวงตาไม่ห่วงตนเองยิ่งกว่าชาติ หน้�	๒๘๙

๒๘ หลักทรัพย์ หลักใจ หน้�	๒๙๗

๘ ´éÇÂ... ËèÇ§ãÂªÒµิ

l ด้วยเมตต�ธรรม...

 โปรดโปรยช�วไทย

l ฝืนสังข�รเพื่อช�ติ

l รวมหัวใจช�วไทย

 เป็นหนึ่งเดียวเพื่อช�ติ

l คุณค่�ของน้Óใจ

l น้Óใจคนจนเพื่อช�ติ

l  ผู้ใหญ	่ต้องเป็นผู้นÓ 

แห่งง�นเสียสละเพื่อช�ติ

l พระภิกษุส�มเณรควรช่วยช�ติ

l ไม่อิ่ม	ไม่เลิกร�

l รักช�ติไทย	ส่งเสริมสินค้�ไทย

l ทรงมรดกธรรม

l  เสียสละเพื่อช�ตินี้...	

เป็นคติแบบอย่�งอันดีง�ม	

แก่เด็กกุลบุตรสุดท้�ยภ�ยหลัง

l “วัตถุ”	เป็นพื้นฐ�น	

		“ธรรม”	ออกกระจ�ย



๒๗
หÅว§ตาไม่ห่ว§ตนàอ§ยÔè§¡ว่าªาตÔ

ด้วยเมตตาธรรม�

โปรดโปรยชาวไทย

	 ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม�นั้น	หลวงต�เมตต�ให้คว�มช่วยเหลือด้วยประก�รต่�ง	ๆ	ม�กม�ย

หล�ยด้�นหล�ยท�ง	ด้วยก�รสงคร�ะห์แบบเงียบ	แบบไม่ยอมให้ปร�กฏเป็นข่�วท�งหนังสือพิมพ์	 วิทยุ	

โทรทัศน์	เป็นพื้นฐ�นเช่นนี้ตลอดม�ชนิดไม่ส�ม�รถจะบรรย�ยได้หมดสิ้น

	 เพร�ะในอดีตระยะที่ท่�นยังแข็งแรงไปไหนม�ไหนคนเดียวได้	 ท่�นก็ให้คว�มเมตต�ช่วยเหลือ 

ในลักษณะนี้ม�โดยตลอดเช่นกัน	และไม่เคยสนใจจะประก�ศให้โลกรู้	เพร�ะท่�นมุ่งสงเคร�ะห์จริง	ๆ 	ต�ม 

เหตุผลอันควร	ดังท่�นเคยกล่�วว่�

	 “...เร�นี่ก็ไม่เคยคิดนี่นะว่�จะได้ม�ช่วยโลกอย่�งนี้	 นี่มันก็เป็นม�เอง	 เร�ก็ทำ�ต�มนิสัยของเร�

อยู่อย่�งงั้น	อยู่ใต้ดินใครจะม�ออกข่�วออกคร�วอะไร	หนังสือผอกสือพิมพ์อะไร	เร�ไม่ให้ม�ทำ�นะ	เร�

ปัดออกทันทีนะ

	 เพร�ะฉะนั้นเร�ทำ�อะไรจึงไม่มีข่�วมีคร�วอะไรทั้งนั้น	 เร�ปัดทันทีเลยไม่ให้ม�ยุ่ง	 ว่�งั้นเลย	 

เร�ทำ�ต�มอัธย�ศัยของเร�...	อย่�งสมมุติพวกหนังสือพิมพ์จะเอ�ม�ออก	ก็เร�เอ�ม�ทำ�นี้มันของลูกศิษย์

ลูกห�ม�ทำ�ต่�งห�ก		เร�ม�ทำ�แทนเข�นี่น�	เครื่องจตุปัจจัยไทยท�นเป็นของเข�ทั้งนั้นนี่

	 ถ้�ห�กว่�จะออกหนังสือพิมพ์	ก็ต้องเอ�ออกม�หมดซิ	 เร�ถึงจะให้ออก	ถ้�ออกไม่หมดอย่�เอ�

ม�ออกนะ	ม�อวดแต่เร�คนเดียว	ใช้ไม่ได้นะ	เร�ว่�งั้นนะ	เข�ก็ไม่กล้�นะซี	เพร�ะพูดอย่�งเด็ดซะด้วย

นะ	บอกห้�มไม่ให้ม�ยุ่ง	ว่�งั้นเลย...	ไม่ให้ลง

	 ทำ�แบบใต้ดิน	ๆ 	ตลอดม�	สร้�งโรงร่ำ�โรงเรียน	โรง- 

พย�บ�ล	สถ�นสงเคร�ะห์ที่ไหนก็ต�ม	เร�ไม่ให้ม�ยุ่ง	เร�ทำ�

ของเร�เอง	 มันก็อยู่ใต้ดิน	 ๆ	 ไม่มีใครทร�บละ	 ภ�ยนอกไม่

ค่อยทร�บ	นอกจ�กคนใกล้วัดนี้เข�ทร�บกัน...”

	 กระทั่งปÕ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 ช�ติไทยของเร�ประสบกับ 

ปัญห�วิกฤตท�งเศรษฐกิจ	และคว�มสับสนท�งสังคม	เฉพ�ะ 

อย่�งยิ่งท�งด้�นจิตใจ	เผลอลืมที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐ	ลืม 

เรื่องศีลเรื่องธรรม	เรื่องบุญเรื่องบ�ป	เรื่องท�น	ศีล	ภ�วน�

ไปเสีย	 มัวมุ่งสนใจแต่เพียงวัตถุสิ่งของ	 เงินทอง	 ยศถ�-

บรรด�ศักดิ์	บริษัทบริว�ร

๒๘๙ ๒๗ หลวงตาไม่ห่วงตนเองยิ่งกว่าชาติ
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	 แม้ในย�มปกติ	ท่�นยังมีเมตต�ช่วยเหลือสงเคร�ะห์ช�วไทยอย่�งใส่ใจ	และจริงจังเป็นพื้นฐ�น

ตลอดม�	ดังได้กล่�วข้�งต้นแล้วนั้น	บัดนี้ปัญห�ขย�ยวงกว้�งขึ้นจนกล�ยเป็นคว�มทุกข์โดยรวมของคน

ทั้งช�ติ	และด้วยคว�มเมตต�สงส�รอย่�งบริสุทธิ์ใจต่อพี่น้องช�วไทย	ท่�นจึงปร�รภขึ้นด้วยคว�มห่วงใยว่�

 �...¨ำÒà»ç¹µéÍ§ÍÒÈÑÂ¤ÇÒÁÊÒÁÑ¤¤Õ¢Í§¾Õè¹éÍ§ä·Â·Ø¡¤¹ ãËéµèÒ§àÊÕÂÊÅÐªèÇÂ¡Ñ¹ÍÂèÒ§¨ÃÔ§¨Ñ§��

	 เมื่อคำ�ปร�รภดังกล่�วกระจ�ยออกสู่สังคมกว้�งขว�งขึ้น	 ผู้เค�รพศรัทธ�ท่�นและผู้มีคว�มรัก

ช�ติเป็นพื้นฐ�นเดิมในใจอยู่แล้ว	ต่�งออกม�แสดงน้ำ�ใจสละเงินทองช่วยกัน	เมื่อคณะบุคคลต่�ง	ๆ	ทั้ง

ในและต่�งประเทศรับรู้ม�กขึ้น	ๆ	น้ำ�ใจแห่งคว�มรักช�ติจึงเริ่มทยอยหลั่งไหลม�ช่วยม�กขึ้น	ๆ	ต�มกัน

½×นสังขารเพื่อชาติ

	 จนถึงปัจจุบันนี้	หน่วยง�น	และจังหวัดต่�ง	ๆ	หล�ยจังหวัด	ประกอบด้วยภ�ครัฐและเอกชน	 

บรรพชิตและฆร�ว�สได้แสดงคว�มรักช�ติด้วยก�รขออ�ร�ธน�นิมนต์ท่�นไปแสดงธรรม	เพื่อร่วม

บริจ�คช่วยช�ติกับท่�น

พระภิกษุส�มเณรกำ�ลังช่วยกัน
ประคบย�สมุนไพรเพื่อคล�ยเส้น
เอ็นและกล้�มเนื้อที่อักเสบจ�กก�ร
นั่งเป็นเวล�น�น	เพื่อรับแขกคณะ
ต่�งๆ	ทั่วทุกส�รทิศที่มุ่งม�แสดง
น้ำ�ใจช่วยช�ติ

	 ด้วยคว�มเมตต�สงส�รของท่�นต่อพี่น้องช�วไทยเป็นล้นพ้น	แม้จะชร�ภ�พ	หรือเหน็ดเหนื่อย

เพียงใด	 ท่�นก็อุตส่�ห์ฝืนสังข�รไปแสดงธรรมเทศน�ได้ท่�มกล�งคว�มห่วงใยของลูกศิษย์พระเณร

ฆร�ว�สเกี่ยวกับสุขภ�พของท่�น	แต่ไม่มีใครส�ม�รถทัดท�นคว�มเมตต�ของท่�นได้		ในเรื่องนี้ท่�นเคย

กล่�วคว�มในใจให้ลูกศิษย์ฟังว่�

	 “�อย่�งที่ได้ม�นำ�ช�ติบ้�นเมืองนี้	เร�ก็ไม่เคยค�ดเคยคิด	มันก็เป็นของมันม�อย่�งนี้	จะทำ�ไง	

โอ๊	มันสะดุ้งจิตม�กนะ	เป็นห่วงเป็นใยช�ติไทยของเร�	ทั้งร่�งก�ยของเร�ก็ทรุดม�ก	ๆ	จนเหมือนกับว่�	 

ถ้�เร�ต�ยไปนี่	เหมือนกับว่�เร�จะมองหลัง	ๆ	ด้วยคว�มเป็นห่วงนะ	โอ๊	ทำ�ไง	?	สุขภ�พของเร�ก็จะ

เป็นไปไม่ได้แล้ว	เป็นไปไม่ได้แล้ว	แล้วบ้�นเมืองก็ยิ่งเป็นไปอย่�งนี้ทำ�ยังไงน้�	?

	 อยู่	ๆ	หมอ...	ก็ม�ช่วยนี่น�	เชิดขึ้น	อย่�งถ้�เป็นเครื่องบินก็มัน	๘๐	เปอร์เซ็นต์แล้ว	หัวมันดิ่ง

ลงสน�มถึง	๘๐	เปอร์เซ็นต์แล้ว	แล้วอยู่	ๆ	ก็เชิดหัวขึ้นทันที	ตั้งลำ�ได้ก็ซัดเลยไม่ต้องยกครูแล้วเอ�เลย	

จึงได้นำ�ม�ตลอดทุกวันนี้...	เร�ทำ�เพื่อช่วยโลกจริง	ๆ�”

	 ท่�นกล่�วเช่นนี้ด้วยเหตุว่�	 เนื่องด้วยในระยะนั้นท่�นกำ�ลังป่วยอย่�งหนักด้วยโรคท้องอยู่	 ถึง 

ขน�ดที่ว่�เตรียมก�รสร้�งเมรุเป็นรอยมือของท่�นไว้เรียบร้อยแล้ว	ดังปร�กฏอยู่ที่หน้�วัดป่�บ้�นต�ด	 

นั่นเอง

๒๙๐



��¹Õè¶éÒËÒ¡ÇèÒàÃÒÁÕ¹Ð àÃÒ¨Ð

äÁè¡Ç¹ªÒÇºéÒ¹ªÒÇàÁ×Í§àÅÂ

áµè¢Í§àÃÒ¤¹à´ÕÂÇ¾ÍáÅéÇ

µÙÁà´ÕÂÇ·ÑèÇ»ÃÐà·Èä·Â ªÑèÇâÁ§

à´ÕÂÇËÁ´... àÃÕÂºÇØ¸ËÁ´àÅÂ��

	 อ�ก�รของโรคคล้�ยกับท้องเสีย	คือมีก�รถ่�ยท้องถึงวันละ	๗	-	๙	ครั้งต่อวัน	และเป็นเช่นนี้ 
ตลอดม�ทุกวัน	 ๆ	 เป็นเวล�ถึง	 ๘	 เดือนเต็มแล้วก็ยังไม่ปร�กฏว่�อ�ก�รจะดีขึ้นแต่อย่�งใด	 มีแต่หมด 
กำ�ลังลง	 ๆ	 และทรุดลงทุกวัน	 ๆ	 จนท่�นตกลงปลงใจว่�ธ�ตุขันธ์ร่�งก�ยนี้คงมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงวัน 

เข้�พรรษ�ปÕ	พ.ศ.	๒๕๔๑	นี้อย่�งแน่นอน
 เมื่ออ�ก�รของท่�นทรุดหนักลงเช่นนั้น	 จึงมีผู้กร�บขอคว�มเมตต�จ�กท่�นเพื่ออนุญ�ตให้ 
ตรวจรักษ�โดยคณะแพทย์ของโรงพย�บ�ลศรีนครินทร์	 จังหวัดขอนแก่น	 คณะแพทย์ได้ตรวจพบก้อน
ผิดปกติบริเวณลำ�ไส้ใหญ่ส่วนปล�ย	 อย่�งไรก็ต�มท่�นไม่อนุญ�ตให้คณะแพทย์ทำ�ก�รตรวจวินิจฉัยรักษ� 

ต่อแต่ประก�รใด
	 บุญของช�ติไทยปร�กฏแสงแววว�วขึ้นอีกครั้งหนึ่ง	 เมื่อท่�นเริ่มฉันย�สมุนไพร	 และใช้ธรรม 
โอสถ	แล้วปร�กฏชัดทันทีว่�อ�ก�รต่�ง	ๆ	เริ่มดีขึ้น	และจ�กนั้นก็ค่อยฟื้นตัวขึ้น	ค่อยฟื้นขึ้น	ๆ	มีกำ�ลัง 
วังช�ม�กขึ้น	ๆ 	เพร�ะเมื่อฉันอ�ห�รแล้วไม่สูญเสียตกหล่นออกไปหมดเหมือนเมื่อครั้งที่ป่วยด้วยโรคท้อง 

อยู่ทุกขณะคืนวัน
	 เมื่อสุขภ�พของท่�นดีขึ้น	ๆ 	ดังกล่�ว	ประกอบกับระยะนั้นท่�นทร�บเกี่ยวกับเรื่องคว�มทุกข์ร้อน 
ของช�ติม�ก่อนแล้ว	ท่�นจึงประก�ศถึงคว�มมุ่งมั่นที่จะช่วยช�ติอย่�งจริงจังขึ้นแก่บรรด�ลูกศิษย์ลูกห�
	 และประก�ศอย่�งเป็นท�งก�รเมื่อวันที่	๑๒	เมษ�ยน	พ.ศ.	๒๕๔๑	โดยสมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ	- 
เจ้�ฟ้�จุÌ�ภรณวลัยลักษณ์อัครร�ชกุม�รี	 ทรงเป็นประธ�น	 ทั้งนี้ก็เพื่อให้พี่น้องช�วไทยรับทร�บกันโดย 
ทั่วถึง	จะได้ต่�งแสดงน้ำ�จิตน้ำ�ใจช่วยกันม�กบ้�งน้อยบ้�งต�มกำ�ลัง	ทั้งนี้เพร�ะเรื่องของช�ติเป็นเรื่องใหญ่	 
มีคว�มจำ�เป็นต้องได้ช่วยกันทุกคนครั้งแล้วครั้งเล่�

	 สิ่งนี้ไม่ใช่วิสัยของคน	ๆ	เดียว	ห�กเป็น 

วิสัยที่ท่�นทำ�ได้ด้วยตนเองเพียงคนเดียว	 ท่�นจะ 

ไม่ยอมรบกวนผู้หนึ่งผู้ใดเลย	 ด้วยคว�มเมตต�	

และเสียสละอันยิ่งใหญ่ในใจของท่�นนี้	ทำ�ให้ท่�น

ถึงกับได้เคยกล่�วว่�

	 “�เร�ช่วยโลกอย่�งนี้	เร�ช่วยด้วยคว�ม

เมตต�จริง	ๆ	ไม่ได้ช่วยเล่น	ๆ	�	นี่ถ้�ห�กว่�เร� 

มีนะ	เร�จะไม่กวนช�วบ้�นช�วเมืองเลย	แต่ของ 

เร�คนเดียวพอแล้วตูมเดียวทั่วประเทศไทย	 ชั่วโมงเดียวหมดเรียบวุธหมดเลย	 แต่นี้เร�ไม่มีนั่นซี	 จึงได้ 

เรียกร้องให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ช่วยกันเพื่อยก	 ถ้�เร�มีแล้ว	 โอ๊ย	 ไม่ย�ก	 เร�จะไม่ถ�มใครให้ 

ลำ�บ�กเสียเวล่ำ�เวล�	 ยกตูมเดียวเลยท่วมปุêบเลยเทียว	 คว�มจนลงทะเลหลวงมองต�มหลังไม่ทันเลย	 

มันจมไปเลย

	 แต่นี้เพร�ะไม่มีนั่นเอง	 จึงได้ขอร้องจ�กพี่น้องทั้งหล�ยให้ช่วยกัน	 อันนี้ไม่ใช่กำ�ลังของคนคน

เดียวจะยกได้	 มันกำ�ลังของทุกคนที่จะยกช�ติของตนขึ้นถึงถูกถึงต้องได้พย�ย�มอย่�งนี้	 เมื่อมันหนัก

ม�กก็พักไปเป็นระยะ	 ๆ	 เพร�ะเวล�นี้แก่ม�กแล้ว	 เดินไปก็โซซัดโซเซแล้ว	 กำ�ลังวังช�ไม่มี	 แต่จิตใจ

นั้นแข็งแกร่งตลอดเวล�	ไม่งั้นไปไม่ได้นะ	นี้เร�ไปด้วยอำ�น�จกำ�ลังใจ	กำ�ลังคว�มเมตต�ต่�งห�ก	ที่เร�	

ตะเกียกตะก�ยอยู่ทุกวันนี้	ใจเป็นสำ�คัญม�กนะ�”

๒๙๑ ๒๗ หลวงตาไม่ห่วงตนเองยิ่งกว่าชาติ



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

รวมหัวใจชาวไทย

เป็นหนึ่งเดียวเพื่อชาติ

	 “�ขอให้พี่น้องทั้งหล�ยผู้รักช�ติจงรวมน้ำ�ใจเป็นอัน

หนึ่งอันเดียวกัน	 เพื่อเทิดทูนช�ติไทยของเร�ด้วยก�รบริจ�ค

อุดหนุนช�ติไทยของเร�ให้กระเตื้องขึ้นโดยลำ�ดับ	 เร�จะมีคว�ม

ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้�กัน	แล้วง�นที่หลวงต�เป็นผู้นำ�นี้	ไม่มีก๊กมี

เหล่�	ไม่มีคู่แข่ง	ไม่มีกรรมมีเวรต่อผู้ใด	ไม่ได้นำ�ด้วยมีโลภเข้�ม�แฝงเลย	เป็นธรรมจึงไม่มีคู่กรรมคู่เวร	 

ไม่มีคู่แข่ง	 ไม่มีข้�ศึกศัตรู	 ไม่มีก๊กนั้นก๊กนี้	 มีแต่คว�มส�มัคคีเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกันล้วน	 ๆ	 ที่พร้อม

เพรียงกันบริจ�คเพื่อช�ติไทยของเร��

	 �น้ำ�ใจเป็นของสำ�คัญ	 อันนี้แหละที่จะหนุนเมืองไทยของเร�ให้สง่�ง�มขึ้นไปโดยลำ�ดับ	 ก็คือ

คว�มรักช�ติคว�มส�มัคคีซึ่งกันและกัน	 และด้วยคว�มต่�งคนต่�งเสียสละช่วยกัน	 ใครอยู่บ้�นนอกใน

เมืองที่ไหน	 ก็คือคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน	 มีสิทธิที่จะหนุนเมืองไทยเร�ได้ทุก	 ๆ	 คน	 เร�จง 

พ�กันหนุนเมืองไทยของเร�ขึ้นให้ได้	 สมบัติที่จะม�หนุนเมืองไทยนั้น	 ตั้งไว้ต�มโครงก�ร	 ก็มีทองคำ�	 

ดอลล�ร์	เงินสด�

	 �โดยปกติแล้วเร�ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเงินกับทองแต่ไหนแต่ไรม�	 แต่ม�คร�วนี้	 ได้เป็นเจ้�กี้ 

เจ้�ก�ร	เจ้�อำ�น�จเกี่ยวกับก�รเงินก�รทอง	ก�รเก็บก�รรักษ�เสียแล้ว	เพร�ะเร�รักษ�คว�มแคล้วคล�ด

ปลอดภัยในสมบัติเหล่�นี้ไม่ให้รั่วไหลแตกซึมไปสถ�นที่ใด	นอกจ�กจะให้เข้�สู่จุดมุ่งหม�ย	คือคว�ม 

ปลอดภัยเท่�นั้น	จึงต้องได้เข้มงวดกวดขัน�”

	 คำ�กล่�วข้�งต้นของหลวงต�	 แสดงถึงคว�มส�มัคคีกันเสียสละเพื่อส่วนรวมของพี่น้องช�วไทย	

ต่�งร่วมฟังธรรมและพร้อมเพรียงกันในกิจกรรมอันเป็นมงคล	จึงเหมือนกับเป็นก�รประก�ศก้องถึงพื้น

ฐ�นเดิมของช�วไทยเร�	ที่มีน้ำ�จิตน้ำ�ใจเฉลี่ยเผื่อแผ่	มีคว�มเสียสละเป็นพื้นฐ�นอยู่ภ�ยในจิตใจม�แต่ดั้ง

แต่เดิมรุ่นพ่อแม่ปู่ย่�ต�ย�ยน�นม�แล้ว

	 เมื่อถึงคร�วย�กของช�ติบ้�นเมือง	 มีคว�มจำ�เป็นต้อง

รวมหัวใจเข้�ด้วยกัน	และแม้ว่�ทุกภ�คภ�ษ�ทุกท้องถิ่น	ซึ่งไม่รู้

จักกันม�ก่อนเลยก็ต�ม	 แต่เมื่อมีคว�มจำ�เป็นเกิดขึ้นก็ส�ม�รถ

รวมธรรมส�มัคคีกันได้อย่�งรวดเร็ว	แบบไม่มีทิฐิม�นะ	ไม่ถือสี 

ถือส�	ไม่แบ่งกลุ่มก๊กเหล่�	อย่�งไม่เคยปร�กฏม�ก่อนเลย

คุณค่าของน้ำาใจ

	 หลวงต�ท่�นเคยพูดถึงส�เหตุที่คนไทยเร�มีคว�มกลมเกลียวเข้�กันได้ง่�ย	 ก็เพร�ะด้วยคนไทย

มีหลักธรรมเป็นพื้นฐ�นฝังลึกอยู่ในใจนั่นเอง	 เมื่อมีน้ำ�ใจต่อกันแล้ว	 จะเข้�กันได้อย่�งสนิทใจ	 ท่�นเคย

กล่�วถึงเรื่องนี้ไว้ว่�

	 “	�โลกเร�อยู่ด้วยกันได้ด้วยอำ�น�จแห่งก�รเสียสละ	คือก�รให้ท�นต่อกัน	คว�มช่วยเหลือกัน	 

มีแต่ก�รเสียสละทั้งนั้น	โลกถ้�ไม่มีก�รช่วยเหลือ	ไม่มีก�รให้ท�น	เฉลี่ยเผื่อแผ่กันแล้ว	ไม่มีคว�มหม�ย

โลกมีคว�มหม�ยม�กน้อย	อยู่ที่ก�รเฉลี่ยเผื่อแผ่	มีน้ำ�ใจต่อกัน	คว�มมีน้ำ�ใจต่อกันนี้สำ�คัญม�ก	ผู้มีน้ำ�ใจ

๒๙๒
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ต่อกัน	เฉลี่ยเผื่อแผ่กัน	คว�มเสียสละก็ย่อมมีได้

	 ถ้�ไม่มีน้ำ�ใจ	 ไม่มีแก่ใจแล้ว	 อะไร	 ๆ	 ก็หลุดมือออกไปไม่ได้	 	 ทีนี้อยู่กันเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่มี

คว�มหม�ย	คนหนึ่งจะต�ยดิ้นอยู่นี่	ก็ไม่มีใครดูแลกัน	นี่แหละคว�มไม่มีแก่ใจ	เพร�ะฉะนั้นจึงว่�มีม�ก

เท่�ไหร่ก็ต�ม	ถ้�ไม่มีคว�มเสียสละ	ไม่มีแก่ใจแล้ว	ไม่มีคว�มหม�ยทั้งนั้นแหละ	มนุษย์เร�อยู่ร่วมกัน	จะ

อยู่ใกล้อยู่ไกลไม่สำ�คัญ	สำ�คัญที่น้ำ�ใจที่มีต่อกัน	อันนี้สำ�คัญม�ก

	 ช�ติชั้นวรรณะมันตั้งไปต�มลักษณะเฉย	ๆ	มันก็คนนั่นแหละ	แต่โดยหลักธรรมแท้	คือคนเกิด

ม�จ�กท้องพ่อท้องแม่ด้วยกัน	 ไม่ได้เกิดม�จ�กท้องเทวด�ที่ไหน	 ม�เกิดเป็นคนแล้วก็ว่�ช�ตินั้น	 ชั้นนั้น	 

วรรณะนี้ไป	 ว่�กันไปเฉย	 ๆ	 ดีไม่ดี	 เอ�สิ่งเหล่�นี้ม�กระทบกระเทือนกัน	 ไม่ใช่ของดี	 คว�มไม่ถือกัน	 

มีน้ำ�ใจ	 อันนี้สำ�คัญม�ก	 ใกล้ไกลไปไหนไม่อดอย�กไม่ต�ย	 คนเร�มีคว�มเสียสละต่อกัน	 มีน้ำ�ใจต่อกัน	 

คนเร�ย่อมสนิทกันได้อย่�งง่�ยด�ย	 ไม่จำ�เป็นจะต้องเกิดม�ในพ่อแม่เดียวกัน	 แม้แต่พ่อแม่เดียวกันยัง

ทะเล�ะกันได้	เอ�ถือเป็นคว�มสนิทติดจมจริง	ๆ	ไม่ได้

	 มันสำ�คัญอยู่ที่น้ำ�ใจ	 ถ้�มีน้ำ�ใจแล้ว	 คนเร�ย่อมเข้�กันได้สนิท	 ต่�งคนต่�งเสียสละกันอย่�งนี้

แหละดี	 มนุษย์เร�จะได้มีคุณค่�	 มีคว�มชุ่มเย็นเป็นสุข�	 มนุษย์นี้เท่�นั้นที่มีน้ำ�ใจต่อกันได้ม�กยิ่งกว่�

สัตว์อื่น	ๆ	เพร�ะมนุษย์นี้รู้ดีรู้ชั่ว	รู้บุญรู้บ�ป�”

น้ำาใจคนจนเพื่อชาติ

	 ช�วสวนกลุ่มหนึ่งเป็นคนจนไม่มีเงินมีทองบริจ�ค	 แต่มีใจอย�กร่วมช่วยช�ติด้วย	 จึงอุตส่�ห์

รวบรวมกันข�ยมะเขือเทศ	ตั้งใจว่�ได้เท่�ไหร่ก็จะร่วมกันบริจ�คช่วยช�ติกับท่�นด้วย	น้ำ�ใจแห่งก�รช่วย

ช�ติครั้งนี้จึงทำ�ให้ท่�นรู้สึกถึงใจ	และซ�บซึ้งในน้ำ�ใจของช�วสวนอย่�งม�ก	ดังนี้

	 “�ไปวันนี้	 ไปจ�กน้ำ�ใจ	 เข�จะบริจ�ครวมกันข�ย

มะเขือเทศทอดตล�ดไปเลย	 ได้กี่บ�ทกี่สต�งค์ก็ต�มจะเอ�เงิน

จำ�นวนนี้เข้�ม�ช่วยช�ติ	 นี่ฟังแล้วถึงใจนะเร�	 เพร�ะเร�ช่วย

ช�ติด้วยคว�มถึงใจจริง	 ๆ	 ไม่ได้ช่วยแบบจืด	 ๆ	 จ�ง	 ๆ	นะ	

เร�ช่วยจริงจังอย่�งที่สุด	ที่ดีดที่ดิ้นอยู่นี้มีแต่เพื่อช่วยช�ติอย่�ง

เดียวเท่�นั้น

	 ถ้�ใครไม่เห็นคว�มสำ�คัญของช�ติก็เรียกว่�คนนั้นไร้

ส�ระ	 ไม่มีช�ติเกิดกับเข�	 ไม่มีช�ติเป็นหลัก	 ไร้ค่�ไม่มีร�ค�

เลย	 คนประเภทนั้นถ้�อยู่ใกล้ริมแม่น้ำ�โขงให้เขี่ยลงแม่น้ำ�โขง

นะ	 เข้�ใจไหม	 ถ้�อยู่ใกล้ทะเลให้เขี่ยลงทะเล	 อย่�ให้ตกค้�ง

อยู่ในเมืองไทย	 คนไม่มีหลักมีเกณฑ์คนไม่รักช�ติ	 ต้องเขี่ยลง

ทะเล	ให้พวกที่เข�รักช�ติอยู่ในเมืองไทย

	 ...ที่รักช�ติอุตส่�ห์ขวนขว�ยรวบรวมกัน...	 บริจ�ค

เพื่อช่วยช�ติ	 เร�ฟังแล้วถึงใจนะ	 มันสำ�คัญอยู่ที่น้ำ�ใจ	 คว�ม

รักช�ติหนุนช�ติ	 รักษ�ช�ติเป็นสิ่งที่เป็นมงคลม�กทีเดียว	 ก็

เหมือนลูกรักพ่อรักแม่

๒๙๓ ๒๗ หลวงตาไม่ห่วงตนเองยิ่งกว่าชาติ



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 พ่อแม่จะเป็นคนมีคนจน	ลูกรักด้วยกันทั้งนั้น	คนจนก็รักพ่อรักแม่	คนมั่งมีก็รักพ่อรักแม่	หลัก

ใหญ่อยู่ที่รักพ่อแม่ของตน	นี่คือช�ติของตน	นั่นเร�เอ�ตรงนี้นะ	คนมีคนจนไม่สำ�คัญ	คว�มรักช�ติสำ�คัญ

ม�กทีเดียว�

	 วันนี้จะไปเทศน์อนุโมทน�น้ำ�ใจที่รักช�ติ	 อุตส่�ห์พย�ย�มรวบรวมกัน	 มีม�กมีน้อยช�วสวน

ด้วยกัน	รวมม�เป็นน้ำ�ใจช่วยช�ติของเร�นี้	เด่นม�กนะ	พี่น้องทั้งหล�ยให้ฟังให้ถึงใจนะ	เข�เป็นคนทุกข์

คนจนเป็นช�วสวนวิ่งเต้นขวนขว�ยห�ม�ม�กน้อย	เข�ยังอุตส่�ห์ม�หนุนช�ติของตัว	นั่น

	 มันควรจะเป็นคติตัวอย่�งทั่วประเทศไทยของเร�	 เมืองไทยของเร�ถ้�ต่�งคนต่�งรักช�ติเห็น

ช�ติเป็นสำ�คัญแล้ว	ต่�งคนต่�งรักต่�งคนต่�งสงวน	ต่�งคนต่�งบำ�รุงรักษ�กัน	ช�ติไทยของเร�ก็มีคว�ม

แน่นหน�มั่นคง	นี่ละสำ�คัญที่จุดนี้นะ�”

ผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้นำา

แห่งงานเสียสละเพื่อชาติ

	 คว�มร่วมไม้ร่วมมือของผู้น้อย	และมีผู้ใหญ่เป็นผู้นำ�ร่วมแรงร่วมใจ	แสดงถึงคว�มส�มัคคีของ

หน่วยง�นหรือจังหวัดนั้น	ในเรื่องนี้ท่�นแสดงธรรมไว้	ดังนี้

	 “�ดังพี่น้องทั้งหล�ยได้นำ�เครื่องบริจ�ค...	 ประเภทต่�ง	 ๆ	 ม�วันนี้	 ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่มี

คุณค่�ออกจ�กน้ำ�ใจแห่งคว�มรักช�ติของพี่น้องทั้งหล�ยได้ม�ช่วยเหลือกัน	 ปร�กฏสง่�ง�มอยู่ที่ศ�ล�	

และที่อื่น	ๆ	ในบริเวณนี้เต็มไปหมด�

	 ท่�นผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเป็นประธ�นเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพี่น้องทั้งหล�ย	 เพร�ะผู้ใหญ่สำ�คัญ

ม�กที่สุด	ในครอบครัว	เหย้�เรือนก็มีพ่อบ้�นแม่เรือนเป็นที่อยู่ของเด็กลูก	ๆ	หล�น	ๆ	ในสกุลนั้น	ๆ	ถ้�	

ผู้ใหญ่ไม่มี	ผู้ปกครองไม่มี	ห�หลักห�เกณฑ์ไม่ได้

	 นี่บ้�นเมืองของเร�ก็ต้องมีผู้ใหญ่	เช่น	จังหวัด...	ก็มีท่�นผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดม�เป็นผู้นำ�	ม�เป็น

ร่มโพธิ์ร่มไทร	 เป็นหลักอันใหญ่โต	 เป็นคว�มอบอุ่นของพี่น้องทั้งหล�ย	 วันนี้จึงมีคว�มสง่�ร�ศีม�กใน

ง�นของเร�	เพร�ะมีท่�นผู้ใหญ่ม�ประดับเกียรติแก่จังหวัดและช�ติไทยของเร�ให้สง่�ง�ม

	 ถ้�มีตั้งแต่เด็กเล็กเด็กน้อยต�สีต�ส�ขวนขว�ยทำ�กัน	 โดยผู้ใหญ่บกพร่องผู้ใหญ่ไม่สนใจอย่�ง

นี้	 เรียกว่�เสียคว�มง�มเสียคว�มสง่�ร�ศี	 ไม่มีคุณค่�ประก�รใด	 ดีไม่ดีเข�ยังตำ�หนิผู้ใหญ่อีกด้วย�	

ห�คว�มร่มเย็นให้ประช�ชนพลเมืองไม่ได้	อย่�งนี้เข�ก็อ�จยกโทษได้

	 ต่อเมื่อมีผู้ใหญ่ม�เป็นผู้นำ�แล้วทำ�ไมใครจะไม่อบอุ่น	 ต้องมีคว�มอุ่นทั่วหน้�กัน	 ตั้งแต่ท่�นผู้ว่�

ร�ชก�รจังหวัด	และรองลงม�ต�มลำ�ดับลำ�ด�	ข้�ร�ชก�รทุกหน่วย	ตำ�รวจ	ทห�ร	ประช�ชน	ข้�ร�ชก�ร

ทุกหน่วยพร้อมเพรียงกันม�	 ให้คว�มสนับสนุนและคว�มร่มเย็นแก่พี่น้องช�วไทยและช�ติไทยของเร�

แล้ว	ต้องเป็นง�นที่มีสง่�ร�ศีม�ก�”

พระภิกษุสามเณรควรช่วยชาติ

	 ท่�นเทศน์ในคร�วที่พระภิกษุส�มเณร	ต่�งส�มัคคีกันออกม�จ�กป่�เข�เพื่อเสียสละบริจ�คเงิน

และทองคำ�ช่วยช�ติ	ดังนี้

	 “�นี่แหละที่จะออกม�ในครั้งหนึ่ง	ๆ	หละ	ออกม�จ�กป่�จ�กเข�	ท่�นเป็นครูเป็นอ�จ�รย์เข�

๒๙๔



อยู่ต�มที่ต่�ง	ๆ	แล้วก็ม�รวมกัน	รวมนี่ก็แสดงน้ำ�ใจของผู้มีธรรม	ผู้มีธรรมย่อมมีจิตใจกว้�งขว�ง	ย่อมมี

จิตเมตต�มีจิตใจสะอ�ด	แสดงออกม�ด้วยคว�มเป็นมงคลแก่โลกแก่สงส�ร	ดังพระพุทธเจ้�ท่�นเสด็จไป

ไหน	เป็นมงคลแก่โลก	พระส�วกไปไหน	เป็นมงคลแก่โลก	เป็นเนื้อน�บุญอันชุ่มเย็นของโลกนั่นนะ	ท่�น

ไปอย่�งนั้นนะ

	 ทีนี้	ถ้�ห�กผู้สืบต่อส�ยธรรมของพระพุทธเจ้�แล้ว	จะมีลักษณะเช่นเดียวกันไม่ม�กก็น้อย	ต้อง

แสดงออกซึ่งน้ำ�ใจอันดีง�ม	 นี่หละเรียกว่�ออกม�จ�กใจที่ข�วสะอ�ด	 ออกม�จ�กใจที่มีเมตต�เฉลี่ยเผื่อ

แผ่ต่อกัน	นี่ช�ติไทยของเร�เวล�นี้กำ�ลังจนตรอกจนมุมทั้งประเทศ

	 นี่แล้วพระสงฆ์เหล่�นี้ที่อยู่ในเมืองไทยนี้เป็นลูกของใครบ้�ง	 เอ�ซิ	 ไล่เข้�ไปพระสงฆ์ที่ม�เป็น

พระสงฆ์ไทยอยู่เวล�นี้เป็นลูกของใคร	ลูกมีพ่อมีแม่น่ะ	พ่อแม่ของพระสงฆ์นี้อยู่ต�มป่�ต�มเข�	อยู่ต�ม

ที่ต่�ง	ๆ	ทั่วประเทศไทย	อยู่ที่ไหนมีหมดพ่อแม่ของพระสงฆ์ในสมัยปัจจุบันนี้

	 เวล�นี้กำ�ลังตกทุกข์ได้ย�กลำ�บ�กทั่วประเทศไทย	 เรียกว่�พ่อแม่ของสงฆ์ไทยเร�นี้กำ�ลังได้รับ

คว�มตกทุกข์ลำ�บ�ก	 แล้วทำ�ไมลูกสงฆ์คือลูกมีพ่อมีแม่	 ลูกพระสงฆ์ไทยซึ่งมีพ่อมีแม่แล้ว	 ทำ�ไมจึงจะ

ใจดำ�น้ำ�ขุ่นช่วยพ่อช่วยแม่ไม่ได้	พ่อแม่กำ�ลังตกทุกข์ได้ย�กลำ�บ�กเข็ญใจ
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	 นี่พระสงฆ์ออกม�ช่วยนี้	 เรียกว่�ทำ�กิจสงฆ์โดยสมบูรณ์	 นี่หละง�นของสงฆ์เป็นง�นอย่�งนี้	 

สงฆ์ต้องช่วยช�ติซิ	ช่วยโลกช่วยสงส�รสัตว์ทั้งหล�ย	พระพุทธเจ้�ท่�นว่�	มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ  

สัพพะปาณินัง	 พระพุทธเจ้�ทรงพระเมตต�มห�กรุณ�ธิคุณอันยิ่งใหญ่	 ฟังซิ	 แล้วทำ�ประโยชน์ให้แก่

สัตว์นี้ไม่มีประม�ณ	 นั่นแหละ	 แปลออกม�ทำ�ประโยชน์ให้สัตว์โลกไม่มีประม�ณเลย	 ไม่มีใครเกิน

พระพุทธเจ้�

	 เร�เป็นลูกศิษย์ของพระตถ�คตก็ต้องแสดงลวดล�ยออกม�บ้�ง	 ไม่ม�กก็น้อยต�มกำ�ลังคว�ม

ส�ม�รถของตน	มันถึงจะถูก	ไม่ใช่พระสงฆ์แบบใจดำ�น้ำ�ขุ่น�”

๒๙๕ ๒๗ หลวงตาไม่ห่วงตนเองยิ่งกว่าชาติ



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	และสมเด็จพระน�งเจ้�Ï	พระบรมร�ชินีน�ถ
เสด็จพระร�ชดำ�เนินกร�บนมัสก�รท่�นอ�จ�รย์พระมห�บัว	ญ�ณสัมปันโน

ทรงสดับพระธรรมเทศน�	และทรงถว�ยทองคำ�	พร้อมปัจจัย	แด่ท่�นพระอ�จ�รย์
ณ	สวนแสงธรรม	พุทธมณฑลส�ย	๓	กรุงเทพมห�นคร	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	๒๓	เมษ�ยน	พ.ศ.	๒๕๔๑

ศ�สตร�จ�รย์	ดร.สมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ	เจ้�ฟ้�จุÌ�ภรณวลัยลักษณ์	อัครร�ชกุม�รี
ทรงสดับพระธรรมเทศน�และทรงเป็นประธ�นในว�ระต่�ง	ๆ	ของก�รรวมน้ำ�ใจช่วยช�ติ

๒๙๖



๒๘
หÅั¡ทรัพย์ หÅั¡ãจ

ไม่อิ่ม ไม่เลิกรา

	 หลวงต�กล่�วว่�	“�ก�รช่วยช�ติด้วยก�รเสียสละเงินทองส่วนตนเข้�เป็นสมบัติกล�งนี้	จริง	ๆ 	 

แล้วเป็นก�รแก้ไขที่ปล�ยเหตุ	 แต่ก็มีคว�มจำ�เป็นต้องช่วยกัน	 เพร�ะคลังหลวงแห่งช�ติยังข�ดตก

บกพร่องอยู่	 จึงต้องขอให้ช�วไทยเร�ทุกคนต่�งช่วยกันเสียสละม�กน้อยไม่สำ�คัญ	 สำ�คัญที่ต่�งช่วยกัน

อุดหนุนครั้งแล้วครั้งเล่�	เหมือนเร�รับประท�นอ�ห�ร	ไม่อิ่มไม่เลิกร�

	 ก�รเสียสละก็เช่นกัน	 เมื่อมีม�กน้อยเท่�ไร	 ก็แบ่งม�ช่วยหนุนเพื่อช�ติเร�ครั้งแล้วครั้งเล่�เช่น

กัน	จนกว่�คลังหลวงจะอิ่ม	ใครมีเงินก็ช่วย	มีทองคำ�ก็ช่วย	เพื่อเอ�ม�เป็นหลักประกันแก่ช�ติ�”

รักชาติไทย ส่งเสริมสินค้าไทย

	 ท่�นเน้นเสมอให้มีคว�มรักช�ติ	 ควรเห็นคุณค่�ของสมบัติข้�วของเครื่องใช้ของช�ติไทยเร�เอง	

ไม่ควรหลงใหลสินค้�จ�กเมืองนอกอย่�งไร้เหตุผล	ดังคำ�เทศน�ของท่�นว่�

	 “�ก�รอยู่	ให้ประหยัด	ก�รกินควรกินอะไร�	กินอย่�งประหยัด	ใช้สอยก็ใช้สอยอย่�งประหยัด	 

อย่�ฟุ่มเฟือย�	 เร�อย่�ไปฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมของเมืองนอกเมืองน�เมื่อไม่มีคว�มจำ�เป็น�	 จงขอให้พ�กัน

รักกันสงวน

	 มีอะไรของใช้ของสอยเครื่องอยู่เครื่องกินภ�ยในประเทศไทยของเร�	 ใครสร้�งขึ้นม�ผลิตขึ้นม�	 

ให้สนับสนุนกัน	 ซื้อของกันและกัน	 ม�อยู่ม�กินม�ใช้ม�สอยนี่เป็นเนื้อหนังของช�ติไทยเร�	 เลี้ยงช�ติ

ไทยของเร�	จะเป็นคว�มเข้มแข็งขึ้นม�ในช�ติไทยของเร�	โดยไม่ต้องไปอ�ศัยคนอื่น	นี่หลักใหญ่

 สิ่งภ�ยนอก	ห�กมีคว�มจำ�เป็นเร�จะซื้อจะห�	ต�มธรรมด�โลกอยู่ร่วมกันก็ต้องมีก�รผลัดเปลี่ยน  

มีก�รแลกเปลี่ยนเป็นธรรมด�	ของเข�มี	ของเร�ไม่มี	ก็จำ�เป็นต้องซื้อต้องห�จ�กเข�	เข�ก็เหมือนกันกับ

เร�	นี่เป็นคว�มจำ�เป็น	ใครก็ทร�บด้วยกันทุกคน	เมื่อจำ�เป็นอย่�งนี้		เข�กับเร�ก็ปฏิบัติอย่�งเดียวกัน

	 แต่ถ้�ไม่จำ�เป็น	เกิดขึ้นจ�กคว�มฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม	

อะไรก็ดีตั้งแต่ของนอก	ๆ	ของเร�ห�คุณค่�ห�ร�ค�ไม่ได้	 

คุณค่�ร�ค�ไปอยู่กับเมืองนอกเมืองน�เสียหมดอย่�งน้ี 

เรียกว่�	 เร�ไม่มีหลักมีเกณฑ์	 ไม่มีเนื้อมีหนัง	 ไม่มีสง่� 

ร�ศีภ�ยในตัวของเร�เลย	ประเทศไทยทั้งช�ติก็ไม่มีคุณค่� 

เพร�ะคุณค่�ไปอยู่กับเมืองนอกเสียทั้งหมด�”
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ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

��ãËéÃÑ¡ÉÒÈÕÅ¸ÃÃÁ

áÅÐ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ¢Í§µ¹

...ÍÂèÒ·ำÒµÑÇËÃÙ æ ËÃÒ æ

¿ØèÁà¿ืÍÂ��

ทรงมรดกธรรม

	 ท่�นเน้นจุดสำ�คัญว่�	ก�รแก้ไขที่จะให้ตรงจุดตรงต้นเหต ุ

ก็คือ	 ก�รทรงเอ�มรดกธรรม	 มรดกของพระพุทธศ�สน�เอ�ศีล

ธรรม	 คว�มประพฤติดีง�ม	 ด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักด้วยเกณฑ์

เข้�ม�อุดหนุนจิตใจ	จนมีหลักประกันภ�ยในจิตใจ	นั่นคือ	มีหลักใจ

	 โดยก�รหันกลับม�ปรับปรุงตัวของเร�แต่ละคน	 ๆ	 ให้มี 

คว�มประหยัด	ไม่ลืมเนื้อลืมตัว	ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม	ก�รอยู่ก�รกิน 

ก�รใช้ก�รสอยก�รไปก�รม�	 ให้มีคว�มประหยัด	 ให้มีเหตุผล 

ต�มอรรถต�มธรรม	รักษ�ศีลธรรมคว�มประพฤติของตน	อย่� 

ทำ�ตัวหรู	ๆ	หร�	ๆ	ฟุ่มเฟือย	

	 ท่�นให้ดูพระผู้มีหลักเกณฑ์ภ�ยในใจเป็นแบบอย่�ง	 

เพร�ะพระเป็นแนวหน้�	 เป็นแม่แบบแห่งคว�มประหยัด	 เป็น

ตัวอย่�งแห่งคว�มเรียบง่�ยมีเหตุผล	 มีก�รระมัดระวังควบคุม

จิตใจไม่ให้คะนองด้วยร�คะตัณห�โลภโมโทสันจนเลยเขตเลย

แดน	แต่ให้มีธรรมเข้�คอยสกัดลัดกั้น	เป็นเบรกห้�มล้อไว้

	 ก�รไปเทศน�ช่วยช�ติในที่ต่�ง	 ๆ	 ทั่วประเทศ	 ท่�นจึง

เน้นย้ำ�เรื่องหลักใจอยู่เสมอ	 อันจะทำ�ให้ก�รอยู่ก�รกินก�รใช้ก�ร

สอยก�รไปก�รม�ของเร�มีหลักเกณฑ์เหตุผลม�กขึ้น	 หลักทรัพย์

ส่วนตนก็จะแน่นหน�มั่นคงม�กขึ้นต�มลำ�ดับ

	 แล้วก็หันหน้�เข้�ช่วยกันอุดหนุนช�ติเป็นลำ�ดับลำ�ด�

เช่นกัน	 เหมือนเร�รับประท�น	หลักทรัพย์ของช�ติก็จะแน่นหน�

มั่นคงม�กขึ้นต�มกัน	เพร�ะเหตุแห่งก�รหันม�แก้ไขที่ต้นเหตุของ

แต่ละคนนั่นเอง	 ก�รสร้�งจิตใจให้เจริญจนมีหลักเกณฑ์แน่นหน�	

จึงเป็นก�รแก้ไขต้นเหตุแห่งปัญห�ของช�ติอย่�งแท้จริง			

เสียสละเพื่อชาตินี้... เป็นคติแบบอย่างอันดีงาม

แก่เด็กกุลบุตรสุดท้ายภายหลัง

	 ท่�นกล่�วถึงประโยชน์ของก�รส�มัคคีช่วยช�ติครั้งนี้	มีผลดีแก่เด็กลูกหล�น	ดังนี้

	 “�คว�มเสียสละเพื่อช�ติของตน�	เป็นเครื่องประดับช�ติของไทยเร�	ก็คือสมบัติของเร�เอง

ที่นำ�ออกไปประดับแล้วสวยง�มไปหมด	 แล้วนี้ยังจะเป็นเครื่องฝังใจของกุลบุตรสุดท้�ยช�วไทยของเร�

ไปตลอดอวส�นนะว่�	 พ่อแม่ปู่ย่�ต�ย�ยของเด็กไทยเร�	 พ�ลูกหล�นของตนดำ�เนินอย่�งไรบ้�ง	 นี่เป็น

คติอันสำ�คัญ	 เป็นร�กฐ�นอันสำ�คัญที่เร�ทั้งหล�ยซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของเด็กไทยเร�ที่กำ�ลังติดต�มพ่อแม่ม�

ต�มแบบพิมพ์ม��

	 �แบบพิมพ์เป็นยังไง	 คือผู้ใหญ่ของเร�นี่	 เวล�นี้กำ�ลังคับขัน	 ผู้ใหญ่ของช�ติไทยเร�ทุกคน	 ๆ	 

ตั้งหน้�ตั้งต�ช่วยเหลือกันเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ	เอ�สมบัติของตนแต่ละคน	ๆ	ออกไปเป็นเครื่อง

๒๙๘
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ประดับให้เป็นสมบัติของโลกสง่�ง�มหมด	 นี่ผู้ใหญ่ก็เป็นที่ภ�คภูมิใจ	 เป็นคติตัวอย่�งอันดีง�มแก่กุลบุตร

สุดท้�ยภ�ยหลังได้ดีม�ก

	 และอันนี้ยังจะฝังใจของเด็กไทยเร�ไปตลอดนะ	 ให้เป็นผู้เข้มแข็ง	 มั่นคงต่อทุกสิ่งทุกอย่�ง	 อัน

ใดที่จะเป็นภัย	ฟัดกันเลย...	เรียกว่�	ไม่ท้อถอย	ไม่อ่อนแอ	ไม่ล้มเหลว	เพร�ะหัวหน้�พ่อแม่ปู่ย่�ต�ย�ย

ของเด็กไทยเร�เป็นผู้นำ�ด้วยคว�มกล้�ห�ญช�ญชัยทุกสิ่งทุกอย่�ง�

	 เด็กไทยเร�	จะเป็นเด็กที่มีคว�มแน่นหน�มั่นคง	มีหลักใจ	มีหลักทุกอย่�งในประเทศไทยของเร�

แน่นหน�มั่นคง	เพร�ะพวกเร�ทั้งหล�ยเป็นผู้นำ�

	 สำ�คัญม�ก	 ไม่ใช่ว่�เร�ทำ�นี้	 จะเป็นประโยชน์เฉพ�ะปัจจุบัน	 ยังจะเป็นประโยชน์ต่อกุลบุตร

สุดท้�ยภ�ยหลังต่อไปอีก	 เรียกว่�	 ช�ติไทยเร�เป็นช�ติที่แกร่งด้วยคว�มแน่นหน�มั่นคง	 ด้วยคว�มเสีย

สละ	ด้วยคว�มรักช�ติทุกคน...

	 ถ้�ช�ติไทยของเร�ต่�งคนต่�งมีน้ำ�ใจอย่�งที่ว่�	 ให้เป็นอรรถเป็นธรรมแล้ว	 ช�ติไทยของเร�จะ 

แน่นหน�มั่นคง	มีแต่คนดี	ดีหมดทั้งช�ติไทยเร�	นั่น	ถ้�ว่�ดีแล้วดีทั่วประเทศเลย	ถ้�เลว	ก็เลวกันหมด

เลย...

๒๙๙ ๒๘ หลักทรัพย์ หลักใจ



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 �เพร�ะฉะนั้น	 จึงตั้งหน้�ตั้งต�ให้เป็นหลักเกณฑ์อันดี	 ให้ 

เป็นคนดีมีศรีสง่�แก่กุลบุตรสุดท้�ยภ�ยหลัง	 ซึ่งเป็นลูกไทยของเร�

สืบทอดต่อไปจ�กมรดกของพ่อแม่ปู่ย่�ต�ย�ยที่มอบให้นี้	 ด้วยคว�ม

เสียสละเพื่อช�ติของตน	 เวล�นี้กำ�ลังหัวเลี้ยวหัวต่อละ	 เอ�ให้เต็ม

เหนี่ยวเลยนะ	 อย่�ถอยหลังเป็นอันข�ด	 คร�วนี้เป็นช�ติที่พลีชีพเพื่อ

ชนะคว�มจนให้ได้�.”

“วัตถุ” เป็นพื้น°าน... “ธรรม” ออกกระจาย

	 หลวงต�ท่�นชร�ภ�พม�กแล้ว	 แต่ท่�นยังมีแก่ใจเสียสละได้	 

ด้วยเห็นแก่พี่น้องร่วมช�ติ	ท่�นจึงยอมฝืนสังข�รแบกธ�ตุขันธ์ร่�งก�ย	 

ไปสงเคร�ะห์ต�มสถ�นที่ต่�ง	ๆ	ด้วยก�รแสดงธรรม

	 คว�มอุตส�หะ	 วิริยะ	 พ�กเพียรเพื่อช�ติถึงเพียงนี้ของท่�น	 

ก็ด้วยหวังให้พี่น้องไทยเร�ทุกคน	มีหลักธรรมประจำ�ใจ	มีคว�มประพฤต ิ

ดี	 มีศีลธรรมเป็นหลักยึด	 มีคว�มประหยัดมัธยัสถ์อดออม	 และรู้จัก

เมตต�เฉลี่ยเผื่อแผ่มีน้ำ�ใจ	 รู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่น	 เพื่อสังคม	 เพื่อ

ประเทศช�ติ	ดังคำ�กล่�วของท่�นที่ว่�

	 “�ก�รช่วยช�ติคร�วนี้	 เร�เห็นประโยชน์ท�งด้�นจิตใจม�ก 

กว่�ด้�นวัตถุนะ	เพร�ะธรรมะจะกระจ�ยออก	เรียกว่�ทั่วประเทศไทย

�	เพร�ะมันมีทีวี	มีวิทยุพวกเทปและอะไรเรื่อย	ๆ

	 และเทศน์	เร�ก็เทศน์ไม่หยุด	ตั้งแต่เทศน์ม�นี้	เทศน์ไม่หยุด	

เทศน์ทุกแห่งทุกหน	เทศน์กระจ�ยออกไป	มีทุกประเภทของก�รเทศน์	

เทศน์สูงเทศน์ต่ำ�ก็มี	สุดยอดมีมีหมด	ต�มสถ�นที่ต่�ง	ๆ

	 ถ้�มีพระม�ม�ก	 ธรรมะจะสูง	 หม�ยถึง	 พระปฏิบัติ	 ถ้�พระทั่ว	 ๆ	 ไป	 เร�ไม่สนใจอะไร�	

เร�เทศน์เน้นหนักท�งจิตใจกับธรรม	ส�ระของที่ตั้งที่เก�ะของใจ	คือ	ธรรม	เน้นหนักตรงนี้ม�ก	เพร�ะ

ฉะนั้นจึงว่�	ก�รก้�วเดินด้วยวัตถุนี้เป็นเพียงพื้นฐ�นก�รก้�วเดินเฉย	ๆ	หลักใหญ่เร�อยู่กับธรรม

 เพร�ะธรรมเกี่ยวข้องกับจิตใจ	 จิตใจเป็นเรื่องใหญ่โตม�ก	 ทั้งวัตถุเหล่�นี้ก็จะต้องเกี่ยวข้อง 

กับจิตใจ	วัตถุช่วยช�ติเหล่�นี้นะ	คว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	ก็จะค่อยกระเตื้องขึ้นม�	ไม่ลืมเนื้อลืมตัว

จนเกินไป	จะรู้ตัวเรื่องประหยัดบ้�ง�”

	 ก�รช่วยช�ติครั้งนี้จึงเป็นมห�มงคลยิ่ง	มีคว�มหม�ยที่ละเอียดลออลึกซึ้ง	มีคุณประโยชน์อย่�ง

ใหญ่หลวงแก่พี่น้องช�วไทย	 และสิ่งนี้ย่อมเป็นคติตัวอย่�งอันดีง�มแก่กุลบุตรสุดท้�ยภ�ยหลังต่อไปอีก

น�นแสนน�น�	

๓๐๐



๙
¡ิ¨วÑตรáÅÐÁร´¡¸รรÁ



๒๙ กิจวัตรหลวงตา หน้�	๓๐๓

๓๐ อยู่... เพื่อลูก เพื่อหลาน หน้�	๓๐๖

๙ ¡ิ¨วÑตรáÅÐÁร´¡¸รรÁ

l ออกสงเคร�ะห์โรงพย�บ�ล

l ตรวจตร�พระเณร

l สุขภ�พเริ่มทรุดลง

l ของฝ�กประดับโลก

l  พระอรหันต์ท่�นรู้แล้ว...	

จึงประก�ศธรรมสอนโลก

l เตือน	!	ลูกหล�น

 เชื่อพระพุทธเจ้�เถิด

l พิธีต�ย...	ล�โลก

l เมรุเผ�...

l ช่วยโลก...	แม้ว�ระสุดท้�ย

l “ดอกบัว”	ผู้เหนือโคลนตม
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 ตี ๓	 ตื่นจ�กจำ�วัดแล้วจึงบริห�รก�ย	 ถัดจ�กนั้นจึงนั่งสม�ธิภ�วน�เรื่อยไปจนกระทั่งได้เวล�
รุ่งอรุณ
 รุ่งอรุณ	พระอุปัฏฐ�กท่�นจะเข้�ไปทำ�หน้�ที่ต่�ง	ๆ	ภ�ยในกุฏิและบริเวณ	ช่วงเวล�นี้ท่�นเอง
จะลงไปเดินจงกรมอยู่ในป่�	(เว้นแต่มีธุระอื่นที่ควรจัดทำ�ในเวล�นี้	ท่�นก็ไม่ได้เดินจงกรม)	จนใกล้เวล�
จะบิณฑบ�ตท่�นจึงออกจ�กท�งจงกรมม�กร�บพระประธ�น	 และรูปครูบ�อ�จ�รย์ที่ศ�ล�	 และออก
บิณฑบ�ตในหมู่บ้�นซึ่งห่�งจ�กวัด	๑	กิโลเมตร
	 สมัยที่สุขภ�พของท่�นเป็นปกติได้บิณฑบ�ตร่วมส�ยกับพระเณรอยู่โดยสม่ำ�เสมอ	 เพิ่งจะย่น 
ระยะท�งลงเหลือเพียงช�ยบ้�น	๓	 -	๔	หลังค�เรือนก็ต่อเมื่อธ�ตุขันธ์ร่�งก�ยท่�นเริ่มทรุด	ฉันอ�ห�ร 
ไม่ค่อยได้	ก�รพักผ่อนหลับนอนไม่เป็นปกติ	ร�วปÕ	พ.ศ.	๒๕๒๖	นี่เอง	แต่ไม่ว่�สมัยใด	ก�รออกบิณฑบ�ต
ท่�นมักไปต�มลำ�พัง	โดยปล่อยให้พระเณรล่วงหน้�ไปก่อน	ด้วยเพร�ะท่�นถือเป็นก�รเดินจงกรมไปด้วย	 
กำ�หนดพิจ�รณ�ไปด้วย	พิจ�รณ�เรื่องอรรถเรื่องธรรมลึกตื้นหย�บละเอียดของธรรมบทต่�ง	ๆ 	แง่ต่�ง	ๆ 	 
(นับแต่วันท่ีท่�นนำ�เครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกโรงพย�บ�ลย่�น 
จังหวัดสกลนคร	และประสบอุบัติเหตุ	วันที่	๑๗	มีน�คม	พ.ศ.	 
๒๕๔๑	 ทำ�ให้กระดูกต้นแขนขว�แตก	 ท่�นจึงงดออกบิณฑบ�ต
นับแต่นั้นม�)
	 เมื่อฉันเสร็จ	ห�กไม่ตรงกับวันหยุด	ถ้�มีคณะศรัทธ�ม�
ทำ�บุญ	แม้มีจำ�นวนไม่ม�ก	ท่�นก็เมตต�แสดงธรรมให้ฟัง	แต่ถ้�
มีจำ�เพ�ะผู้ม�ทำ�บุญอยู่เสมอไม่ค่อยข�ด	 ท่�นอ�จพูดให้ฟังเล็ก
น้อยแล้วบอกให้กลับ
	 สำ�หรับวันหยุดร�ชก�รและวันพระซึ่งคนม�ม�ก	 ท่�น
จะเทศน์อบรมเป็นประจำ�	แต่ในระยะปัจจุบันนี้	(ปÕ	พ.ศ.	๒๕๔๒)	 
ท่�นเมตต�เทศน์อบรมทุกเช้�	จ�กนั้นจึงเข้�ที่พัก

ออกสงเคราะห์โรงพยาบาล

	 หลังจังหันแล้ว	 ท่�นมักนำ�ข้�วส�ร	 อ�ห�รสด	 อ�ห�ร

แห้ง	ปล�กระปëอง	น้ำ�ปล�	น้ำ�มันพืช	ขนม	ไข่	ผ้�ข�ว	และอื่น	ๆ 	 

๓๐๓ ๒๙ กิจวัตรหลวงตา
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ไปแจกจ่�ยหมุนเวียนต�มโรงพย�บ�ลต่�ง	ๆ	อยู่เป็นประจำ�	พร้อมกับถ�มไถ่ถึงคว�มข�ดเขินในวัสดุ

อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์หยูกย�ต่�ง	ๆ	ห�กมีคว�มจำ�เป็นท่�นจะเมตต�ช่วยเหลือทันที

	 ในบ�งวันท่�นก็เมตต�ออกเย่ียมเยียนพระเณรในสำ�นักหรือวัดในถ่ินทุรกันด�รที่ต้ังใจประพฤติ

ปฏิบัติธรรม	เพื่อเป็นกำ�ลังใจ	พร้อมนำ�เครื่องอุปโภคบริโภคต่�ง	ๆ	สงเคร�ะห์ช่วยเหลืออีกด้วย

ตรวจตราพระเณร

	 แต่เดิมนั้นช่วงที่ท่�นไม่รับแขกนี้	 ท่�นใช้ไปในก�รพักผ่อนบ้�ง	 อ่�นหนังสือบ้�ง	 ตอบจดหม�ย

บ้�ง	 ต�มอัธย�ศัย	 แต่ส่วนม�กท่�นจะเดินตรวจตร�ไปต�มที่อยู่ของพระเณร	 ซึ่งกระจ�ยอยู่ทั่วบริเวณ

วัดที่มีเนื้อที่	๑๖๓	ไร่	อยู่เป็นประจำ�ไม่ค่อยข�ด

	 จ�กก�รตรวจทำ�ให้ท่�นหยิบยกสิ่งบกพร่องม�สอน	 ย้ำ�เตือนเสมอถึงชีวิตคว�มเป็นอยู่	 ก�ร

บำ�เพ็ญภ�วน�ของพระเณร	 เพื่อให้มีคว�มขยันหมั่นเพียร	 และยังถือโอก�สนี้กำ�ชับกำ�ช�พระเณรให้

ใส่ใจต่อก�รเลี้ยงดูเรื่องอ�ห�ร	น้ำ�	และระวังรักษ�ภัยอันตร�ยให้กับสัตว์ต่�ง	ๆ	ที่ม�อ�ศัยอยู่ภ�ยในวัด

ซึ่งมีจำ�นวนไม่น้อยอีกด้วย

	 ก�รออกตรวจตร�นี้	คว�มถี่ห่�งขึ้นอยู่กับสุขภ�พของท่�น	ห�กปกตดีจะมีถึง	๓	ว�ระ	คือ	เช้�	 

บ่�ย	และค่ำ�	มีบ�งแห่งที่ท่�นเคยจำ�พรรษ�อยู่	ถ้�พบพระเณรองค์ใดขี้เกียจทำ�คว�มเพียร	เอ�แต่หลับ

แต่นอน	 หรือมั่วสุมคุยกันในเรื่องไม่เกี่ยวกับอรรถธรรม	 ไม่สมกับท่�นรับไว้ศึกษ�อบรมด้วยคว�มเมตต�

แล้ว	แม้เวล�ดึกดื่น	ตี	๒	หรือเช้�มืดตี	๔	ท่�นก็จะลองออกไปตรวจดู	ห�กพบว่�เป็นเช่นนั้นติดต่อกัน

ถึง	๓	ครั้ง	โดยไม่ยอมแก้ไขปรับปรุงตัวเอง	ร�ยเช่นนั้นจะถูกขับออกจ�กวัดในเวล�ไม่ช้�เลย

	 ด้วยเหตุที่ท่�นเมตต�ออกสอดส่องนี้เอง	 จึงทำ�ให้พระเณรไม่นิ่งนอนใจอยู่ด้วยคว�มประม�ท	 

พ�กันขวนขว�ยทำ�คว�มพ�กเพียรอยู่โดยสม่ำ�เสมอ	 ซึ่งนอกจ�กจะก่อให้เกิดคว�มสงบร่มเย็นแก่ตัวเอง

แล้ว	 ยังส่งผลไปถึงหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันให้มีคว�มสงบสุขร่มเย็นไปด้วย	 แม้ในปÕ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซึ่งท่�น

มีอ�ยุ	๘๖	ปÕแล้ว	แต่ก�รตรวจตร�พระเณร	ก็ยังเป็นสิ่งที่ท่�นให้คว�มเมตต�เอ�ใจใส่อยู่เสมอมิได้ข�ด

สุขภาพเริ่มทรุดลง

	 นับแต่ปÕ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 เป็นต้นม�	 สุขภ�พของท่�นเร่ิมทรุดเห็นประจักษ์	 ก�รออกตรวจเหลือ

เพียงว�ระเดียว	 ส่วนม�กมักเป็นช่วงบ่�ยที่ว่�งจ�กแขก	 แม้ปÕ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 ไปแล้ว	 ธ�ตุขันธ์ร่�งก�ย

ท่�นจะดีขึ้นก็ต�ม	 แต่คว�มที่มีผู้คนประช�ชนพระเณรหลั่งไหลม�กร�บนมัสก�รขอฟังธรรมจ�กท่�น 

ม�กขึ้นผิดหูผิดต�	 คว�มบอบช้ำ�ย่อมเกิดขึ้นอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ท่�นจึงต้องก�รเวล�เยียวย�ให้กับธ�ตุ

ขันธ์ร่�งก�ยม�กขึ้น	แม้กระนั้นก็ต�ม	คว�มที่เคยกระทำ�ม�เป็นประจำ�	ก็ทำ�ให้มีเวล�ใดเวล�หนึ่งที่ท่�น

จะต้องออกเดินตรวจอย่�งน้อยวันละครั้งอยู่เสมอ

 บ่ายโมง	ท่�นจะเริ่มรับแขก	จะมีพักบ้�งเพียงเล็กน้อยในช่วงเวล�ปัดกว�ดล�นวัด	และสรงน้ำ�	 

และเมื่อใกล้ค่ำ�จึงงดรับ	 ห�กวันไหนที่ท่�นออกไปแจกของต�มโรงพย�บ�ล	 วันนั้นท่�นมักจะกลับม�ใน

ช่วงบ่�งโมงถึงบ่�ย	๓	โมง	จะช้�หรือเร็วขึ้นอยู่กับระยะท�งที่ไป

 ๖ โมงเย็น ท่�นมักอยู่ภ�วน�ภ�ยในกุฏิ	หรือเดินจงกรมในป่�	บ�งครั้งท่�นก็ออกตรวจต�มที่พัก

ของพระเณร

๓๐๔



 ๒ ทุ่ม ท่�นจะลงจ�กกุฏิเพื่อม�ตรวจของเครื่องอุปโภคบริโภคต่�ง	ๆ	ที่จัดเตรียมไว้ในโกดังโรง

ท�นสำ�หรับก�รสงเคร�ะห์ช่วยเหลือแก่โรงพย�บ�ล	ท่�นดูว่�มีสิ่งใดข�ดตกบกพร่องไปหรือไม่	หรือมีโรง

พย�บ�ลหรือหน่วยง�นใดม�ขอรับสิ่งของในวันนั้นบ้�ง

	 บ่อยครั้งที่ท่�นจะสอบถ�มธุระต่�ง	ๆ 	กับพระเวรศ�ล�	และโอก�สพิเศษท่�นจะนั่งฉันน้ำ�ป�นะ

	 ในช่วงนี้เองที่ท่�นจะเมตต�เล่�เรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพื่อเป็นกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติธรรมแก่

พระเณร	จ�กนั้นเมื่อควรแก่ก�ลแล้ว	ท่�นจึงขึ้นกุฏิ	 เดินจงกรม	หรือนั่งภ�วน�ต่อไปจนเวล�ประม�ณ	

๕	ทุ่ม	จึงเข้�จำ�วัด

ภ�ยในกุฏิหลวงต�

ท�งจงกรมของหลวงต�

๓๐๕ ๒๙ กิจวัตรหลวงตา
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๓๐
อยÙ่... àพืèอÅÙ¡ àพืèอหÅาน

	 คงจะเป็นเพร�ะหลวงต�เห็นว่�ท่�นชร�ภ�พม�กขึ้น	ด้วยคว�มห่วงใยลูกหล�นเกรงจะไม่มีหลัก

ใจเป็นที่พึ่งที่เก�ะ	ทำ�ให้ในระยะหลังม�นี้	ท่�นมักจะเทศน์เตือนอยู่เสมอ	ๆ	มิให้เผลอเพลินอยู่ในคว�ม

ประม�ท	แต่ให้พ�กันรีบเร่งขวนขว�ย	สร้�งคุณง�มคว�มดีประดับตนให้ม�ก	ท่�นย้ำ�แล้วย้ำ�เล่�ในเรื่อง

บ�ปบุญคุณโทษ	ว่�เป็นของมีจริง	นรกสวรรค์	พรหมโลก	นิพพ�นมีจริง	จงอย่�ได้ท้�ท�ย

 คำ�กล่�วในบทนี้	 แสดงถึงคว�มเมตต�ของท่�นที่อุตส่�ห์ยอมเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทให้ก�รสงเคร�ะห์ 

ช่วยเหลือด้วยประก�รต่�ง	 ๆ	 แก่โลกตลอดม�	 ทั้งนี้ก็ด้วยหวังจะให้กุลบุตรสุดท้�ยภ�ยหลังได้เห็นแบบ

ฉบับที่ถูกต้อง	และพ�กันยึดถือเป็นคติตัวอย่�งอันดีง�มแก่ตน	ดังนี้

ของ½ากประดับโลก

	 “�	 เวล�มีชีวิตอยู่นี้เร�จะทำ�คว�มดีให้โลกทั้งหล�ยได้เป็นคติตัวอย่�งอันดีง�ม	 และทำ�ด้วย

คว�มเมตต�สงส�รต่อโลก	เพร�ะหลังจ�กนี้แล้ว	คือว่�เร�ต�ยแล้วเร�จะไม่กลับม�เกิดในโลกนี้อีกต่อไป

เป็นตลอดอนันตก�ล	จะเกิดซ้ำ�	ๆ	ซ�ก	ๆ	ต�ยแล้วต�ยเล่�	ต�ยเกลื่อนต�ยกล่นวุ่นว�ยอยู่ตั้งแต่ช�ติ

นี้ย้อนหลังเท่�นั้น	 ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเป็นช�ติสุดท้�ยของเร�	 เร�จะไม่ม�เกิดม�ต�ยอย่�งนี้อีกต่อไป	 เร�

ถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นแล้วในหัวใจของเร�

	 ใครจะว่�เร�บ้�ก็ให้ว่�ไป	เร�ไม่ได้พูดออกด้วยคว�มเป็นบ้�	เร�พูดออกด้วยคว�มเป็นธรรม	ขอ

ให้พี่น้องทั้งหล�ยฟังเป็นธรรม	 อย่�ไปห�ว่�หลวงต�บัวนี้โอ้อวดอย่�งนั้นอย่�งนี้	 นั้นละกิเลสมันเข้�ไป

ย่ำ�ยีตีแหลกไปตีตล�ดแล้วนะนั่นน่ะ	แล้วแทนที่จะได้ผลประโยชน์จ�กคติธรรมที่ท่�นสอนนี้	 กลับไปเป็น

ข้�ศึกต่อตัวเองเผ�ลนตัวเอง

	 ...ว่�หลวงต�บัวโอ้อวดอย่�งนั้นอย่�งนี้	 โอ้อวดอะไร	 ของปลอมมียังแสดงออกได้เต็มบ้�นเต็ม

เมืองเต็มโลกเต็มสงส�ร	 จนห�ที่อยู่ไม่ได้	 เพร�ะของปลอมทั้งนั้น	

ของจริงมีแสดงออกม�ไม่ได้มีอย่�งเหรอ	ถ้�อย่�งนั้นศ�สน�ก็หมด

แล้วในประเทศไทยเร�	พุทธศ�สน�ไม่มีแล้ว

��äÁèÇèÒ¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒ¾ÃÐÍ§¤ìã´ 

·Ã§·ำÒáººà´ÕÂÇ¡Ñ¹

áÅÐ¾ÃÐÊÒÇ¡àËÁ×Í¹¡Ñ¹

àÁ×èÍÃÙé¸ÃÃÁáÅéÇ¡ç»ÃÐ¡ÒÈ¸ÃÃÁÊÍ¹âÅ¡ 

¤×ÍàÍÒ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ÍÍ¡ÊÍ¹âÅ¡�� 

๓๐๖



	 ผู้รู้ของจริง	 เห็นของจริง	 นำ�ของจริงออกม�พูดไม่ได้	 ว่�เป็นก�รโอ้ก�รอวด	 เห็นไหมกิเลสเอ�

รัดเอ�เปรียบ	กิเลสเหยียบย่ำ�ทำ�ล�ยหมด	ไม่ให้พูดของจริง	ให้พูดแต่ของปลอม	เรื่องของกิเลสเต็มบ้�น

เต็มเมืองพูดได้ทั้งนั้น	ถ้�พูดของจริงพูดไม่ได้	นี่เห็นไหมศ�สน�จะหมดแล้วนะ	ถ้�ของจริงพูดออกม�ไม่

ได้�”

พระอรหันต์ท่านรู้แล้ว� จึงประกาศธรรมสอนโลก

	 “�นี้เร�รู้จริงเห็นจริงอย่�งนี้	 เร�พูดต�มเรื่องคว�มรู้จริงเห็นจริงอย่�งนี้เหมือนพระพุทธเจ้�

ท่�นตรัสรู้ธรรมแล้วท่�นรู้จริงเห็นจริงท่�นประก�ศธรรมสอนโลกเรื่อยม�	 ไม่ว่�พระพุทธเจ้�พระองค์ใด

ทรงทำ�แบบเดียวกัน	และพระส�วกเหมือนกัน	เมื่อรู้ธรรมแล้วก็ประก�ศธรรมสอนโลก	คือเอ�คว�มจริง

ออกสอนโลก	นี่ก็คว�มจริงอันเดียวกัน	เร�นำ�ม�พูดนี้จะผิดไปที่ตรงไหน

 แล้วพูดให้ฟังนี้	ก็พูดให้พุทธบริษัทบรรด�ที่เป็นลูกศิษย์ลูกห�เสียด้วย	ไม่ได้พูดให้ที่ไหน	ๆ 	ที่อื่น	ๆ   
ฟัง	 ซึ่งเข�ไม่ได้สนใจในอรรถในธรรม	 เร�พูดให้เลือดเนื้ออันเดียวกันฟัง	 ด้วยเจตน�หวังดี	 และคว�ม
เมตต�อย่�งยิ่งล้นพ้นอยู่ในหัวใจของเร�แล้วจะผิดไปที่ตรงไหน	นอกจ�กจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ฟังได้ยึดถือไป
	 เพร�ะฉะนั้นเร�ถึงทำ�	ทำ�ให้สนุกมือว่�งั้นเลย	ก�รทำ�คุณง�มคว�มดี	ทำ�เสียจนกระทั่งทำ�ไม่ได้
แล้วเร�จะหยุด	เร�หยุดเร�หยุดจริง	ๆ	ด้วยไม่วกไม่เวียนอีกก�รเกิดก�รต�ย
	 ดังบทภ�ษิตที่พระพุทธเจ้�ทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้งห้�	 ญÒณัญ¨ ป¹àÁ ทัสส¹ั§อØทปÒทÔ  
ญ�ณอันล้ำ�เลิศประเสริฐสุดคว�มรู้คว�มเห็นอันล้ำ�เลิศประเสริฐสุดได้เกิดขึ้นแล้วแก่เร�ตถ�คต	 นั่นข้อ
หนึ่ง	 ข้อที่สอง อ¡ØปปÒ àÁ ÇÔÁØตตÔ คว�มหลุดพ้นของเร�ไม่กำ�เริบอีกแล้ว	 คือคว�มหลุดพ้นจ�กทุกข์ 
ไม่มีก�รกำ�เริบแล้ว	 อยÁั¹ตÔÁÒ ชÒตÔ นี่เป็นข้อที่ส�ม	 ช�ตินี้เป็นช�ติสุดท้�ยของเร�ตถ�คต	 ¹ัตถÔทÒ¹Ô  
ปØ¹ั¾ภโÇ	ตั้งแต่บัดนี้ต่อไป	คว�มเกิดอีกต�ยอีกทุกข์อีกของเร�ไม่มีอีกแล้ว�”

เตือน ! ลูกหลาน เชื่อพระพุทธเจ้าเถิด
	 “�ตั้งแต่ปÕหลวงปู่มั่นมรณภ�พม�จนกระทั่งป่�นนี้	 เร�ได้ครองธรรมะประเภทนี้ม�	 แต่ไม่เคย
แสดงอะไรออกม�	มีคว�มจริงยังไงก็ว่�ไปต�มหลักคว�มจริง	แต่นี้มันจะต�ยทิ้งเปล่�	ๆ	ต�ยทิ้งเปล่�	ๆ	

เกิดประโยชน์อะไร

�...àÃÒà¡Ô´ÁÒ¡çà¾×èÍ·ำÒ

»ÃÐâÂª¹ìãËéµ¹àÍ§áÅÐâÅ¡

áÅéÇàÇÅÒ¨ÐµÒÂ 

¡ç·ำÒ»ÃÐâÂª¹ìãËéâÅ¡ºéÒ§ÍÂèÒ§¹Õé...

...ÁÑ¹à»ç¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂáÅéÇàËÃÍ ?��

๓๐๗ ๓๐ อยู่... เพื่อลูก เพื่อหลาน



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 เร�เกิดม�ก็เพื่อทำ�ประโยชน์ให้ตนเองและโลก	 แล้วเวล�จะต�ยก็จะทำ�ประโยชน์ให้โลกบ้�ง

อย่�งนี้	 มันเป็นคว�มเสียห�ยแล้วเหรอ	 ถ้�เป็นคว�มเสียห�ยก็ผู้ที่ต้องก�รคว�มเสียห�ยก็สร้�งเอ�	 ๆ	 

เท่�นั้นเอง	นั่นละ	จึงขอให้พี่น้องทั้งหล�ยจำ�เอ�ไว้	เร�ทำ�ประโยชน์เร�ทำ�เป็นที่แน่ใจ	เพร�ะฉะนั้นขอให้

ยึดหลักนี้ไว้เป็นหลักใจหลักคว�มประพฤติหน้�ที่ก�รง�น

	 อย่�ลืมศีลลืมท�น	อย่�ลืมก�รกุศล	ต�ยแล้วจะไปเป็นเปรต

เป็นผีนรกอเวจี	 เพร�ะคว�มเชื่อกิเลสตัณห�ใช้ไม่ได้นะ	 ต้องเชื่อ

อรรถเชื่อธรรม	 เร�เป็นลูกศิษย์ตถ�คตเชื่อพระพุทธเจ้�	 พระธรรม

พระสงฆ์	ให้เส�ะแสวงห�ก�รทำ�บุญให้ท�น

	 นรก	สวรรค์	พรหมโลก	มีสด	ๆ	ร้อน	ๆ	พระพุทธเจ้�ตรัส

ไว้แล้วทุก	ๆ	พระองค์เป็นแบบเดียวกันหมดไม่มีเคลื่อนคล�ดไปไหน

เลย	บ�ปมีต�มเดิม	บุญมีต�มเดิม	นรกมีต�มเดิม	สวรรค์มีต�มเดิม

ใครทำ�บุญทำ�บ�ปก็ไปต�มสถ�นที่ที่ตนทำ�ไว้ทั้งดีทั้งชั่ว	นั้นแล

	 เพร�ะฉะนั้นจึงให้เลือกเฟ้นเสียตั้งแต่บัดนี้	เวล�ต�ยแล้วจึง

นิมนต์พระม�	กุสล�		ธัมม�		กุสล�	ธัมม�	ย�ยนี้ต�ยแล้วไปไหนน�	

อย่�ม�นิมนต์หลวงต�บัวนะ	เร�เอ�ค้อนป�อย่�ว่�ไม่บอกนะ�”

พิธีตาย� ลาโลก

	 “�เพร�ะเหตุไรจึงว่�งั้น	หลวงต�บัวต�ยนี้บอกชัด	ๆ	เลยว่�ไม่ให้นิมนต์พระม�	กุสล�	ธัมม�	 

เร�สร้�งม�พอแล้วทุกสิ่งทุกอย่�ง	 เต็มหัวใจของเร�	 เร�ไม่สงสัยแล้วในธรรมของพระพุทธเจ้�	 ไม่ว่�จะ

พระไตรปÔฎก	ไม่ว่�จะธรรมคว�มจริงทั่วไตรโลกธ�ตุ	เร�บรรจุเข้�ในหัวใจนี้หมดแล้ว	เร�ไม่ได้สงสัยแล้ว

	 เพร�ะฉะนั้นจึงไม่จำ�เป็นจำ�ต้องนิมนต์พระม�	 กุสล�	 ธัมม�	 กุสล�	 ธัมม�	 หลวงต�บัวต�ย

แล้วไปไหนน�	ไปสันพร้�	(สันมีด)	นี่	เร�จะว่�อย่�งนั้น	เร�ไม่ว่�ไปไหนละ

	 ถ้�สร้�งให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วสงสัยไปไหน	แล้วสงสัยอยู่สอนคนไปห�อะไร	ถ้�เร�ยังสงสัย

อรรถธรรมอยู่แล้วสอนคนเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ยังไง	 นี่เร�สอนคนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจเร�นะ	

สอนด้วยคว�มแน่ใจไม่ได้สงสัยเลย	และต�ยแล้วจะไปสงสัยตัวเร�ยังไงนี่	อันหนึ่ง	

	 อันที่สองนี้	 ให้เป็นต�มอัธย�ศัยของเร�เอง	 เวล�เร�จะต�ยจริง	ๆ	 เร�เข้�ห้องปั๊บ	นี้เป็นต�ม

อัธย�ศัยของเร�นะ	 เร�อยู่คนเดียวถึงว�ระที่จะต�ยแล้ว	 เร�เข้�ห้องปั๊บ	 จะทำ�วิธีไหนก็ต�ม	 จะนอน

ก็ต�มจะนั่งก็ต�ม	ทำ�พิธีต�ยล�โลกล�สงส�ร	ล�ก�รไม่กลับม�อีก	ดีดผึงเดียวเท่�นั้นไปเลย�”

เมรุเผา�

 “�ศพ นี้ขออย่�งเดียวอย่�เอ�ไปประก�ศเป็นปล�เน่�ข�ยให้แมลงวันแมลงวนมันกวนยุ่งนะ	 

ศพหลวงต�บัวต�ยนี้จะเป็นปล�เน่�ประก�ศข�ยลั่นโลกอยู่นะ...	 มันจะประก�ศลั่นไปหมดนั่นละมันไม่

ได้เส�ะแสวงห�บุญห�กุศล	มันห�แต่เงินห�แต่ไอ้หลังล�ย	แล้วหลวงต�บัวก็เลยกล�ยเป็นสินค้�ไอ้หลัง

ล�ยไปเลยแหลกไปหมด

	 อันนี้เร�ขอจ�กพี่น้องทั้งหล�ยช�วพุทธของเร�ไว้ตั้งแต่บัดนี้	 อย่�ให้มีอย่�ให้เป็น	 ให้ทำ�กันด้วย

เมรุที่หลวงต�สั่งให้ทำ�ไว้ในบริเวณล�นหน้�วัด
เมื่อคร�วอ�พ�ธหนักด้วยโรคท้อง

๓๐๘



คว�มสงบเสงี่ยม	ต�ยแล้ว	๒	-	๓	คนขึ้นไปเผ�เท่�นั้นพอแล้ว	อย่�ยุ่มย่�ม	ๆ 		อย่�เอ�ยศถ�บรรด�ศักดิ์

ม�เหยียบย่ำ�ทำ�ล�ยธรรมของพระพุทธเจ้�

	 ให้เป็นธรรมล้วน	ๆ 	ทำ�อะไรให้เป็นธรรมล้วน	ๆ 	นั้นเป็นที่พอใจของเร�	เพร�ะพระพุทธเจ้�ทรง

ชมเชยอย่�งนั้น�”

ช่วยโลก... แม้วาระสุดท้าย

 “...เรื่องศพหลวงต�บัวนี้	เรียกว่�	เด็ดข�ดเลยนะ	คอยแต่เวล�จะเผ�หลวงต�บัวเท่�นั้นหละ	เรื่อง 

จะก้�วเดินต�มนี้ทั้งหมดแยกเป็นอย่�งอื่นไปไม่ได้

 ที่ว่�เงินที่ท่�นผู้ม�บริจ�คทั่วประเทศไทยฃองเร�ที่ม�นี้	 เร�จะนำ�เงินหมดทุกบ�ททุกสต�งค์		

ยกให้คลังหลวงของเร�หมด	เป็นว�ระสุดท้�ยของเร�ที่ช่วยโลกอย่�งเต็มหัวใจ

	 อันนี้เป็นคำ�พูดของเร�ที่เด็ดข�ดแล้ว	 ไม่มีเคลื่อนไหว	 ไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรเลยละ	 เรียกว่�	

คำ�พูดที่เด็ดข�ดต�ยแล้วต้องเป็นอย่�งนั้นจริง	ๆ	เป็นอย่�งอื่นไปไม่ได้	ว่�งั้นเถอะ

	 เด็ดตลอด	จนกระทั่งต�ยแล้วศพยังเด็ดอีก	เด็ดว�งลวดล�ยไว้ว�ระสุดท้�ยแล้ว	เพร�ะต�ยไป

ตอนนี้	เร�จะไม่ม�เกิดอีกแล้ว	เร�บอกตรง	ๆ	เลย

	 จะเป็นว�ระสุดท้�ยของเร�ที่ต�ยกองกันในวัฏจักรนี้กี่กัปกี่กัลปìม�	 เร�เคยต�ยม�แล้วกี่กัปกี่

กัลปì	แล้วกี่ภพกี่ช�ติ	คร�วนี้เลิกกัน	เพร�ะฉะนั้นจึงอุ้มช�ติไทยของเร�เต็มสติกำ�ลังคว�มส�ม�รถ

	 จ�กนั้น	 สุดวิสัยแล้วของธ�ตุขันธ์ที่นำ�ม�ใช้เพื่อประโยชน์แก่โลกนี้	 เป็นอันว่�ดีดปั๊ปทันที	 ดีด

แล้วก็เท่�นั้น	ไปเลย	คำ�ว่� นิพพานธาตุ หรือ ธรรมธาตุ เร�ไม่ถ�มใครแล้ว....”

“ดอกบัว” ผู้เหนือโคลนตม

 ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต	 ปรม�จ�รย์ฝ่�ย 

กรรมฐ�นแห่งยุคปัจจุบัน	และเป็นพ่อแม่ครูบ�อ�จ�รย์ของ	 

หลวงตา มหาบัว ญาณสัมปÑนโน	ท่�นพระอ�จ�รย์มั่นได้เคย 

พรรณน�คุณช�ติของคำ�ว่�	“บัว”	ไว้ว่�

	 “ธรรมช�ติของดีท้ังหล�ยย่อมเกิดม�แต่ของไม่ดี 

มีอุปม�ดั่งดอกปทุมช�ติอันสวย	 ๆ	 ง�ม	 ๆ	 ก็เกิดขึ้นม�จ�ก 

โคลนตม	อันเป็นของสกปรกปฏิกูลน่�เกลียด

	 แต่ว่�ดอกบัวนั้น	 เมื่อขึ้นพ้นโคลนตมแล้ว	 ย่อมเป็น 

สิ่งที่สะอ�ด	 เป็นที่ทัดทรงของพระร�ช�	 อำ�ม�ตย์	 อุปร�ช	 

และเสน�บดี	 เป็นต้น และดอกบัวนั้นมิได้กลับคืนไปยัง 

โคลนตมนั้นเลย”

๓๐๙ ๓๐ อยู่... เพื่อลูก เพื่อหลาน



๑๐
ÇÑ´»่ÒºéÒ¹µÒ´



๓๑ สภาพวัด หน้�	๓๑๒

๓๒ กิจวัตรประจÓวันของพระเณร หน้�	๓๑๔

๑๐ ÇÑ´»่ÒºéÒ¹µÒ´

l กุฏิที่พักของพระเณร

l ดÓเนินต�มปฏิปท�ของหลวงต�

l ที่นี่ไม่มี	“ป้�ยชื่อ”



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 ณ	ตำ�บลบ้�นต�ด	อำ�เภอเมือง	จังหวัดอุดรธ�นี	บนพื้นที่กำ�แพงล้อมรอบ	๑๖๓	ไร่	๒๒	ต�ร�ง

ว�	ห่�งจ�กตัวเมืองอุดรธ�นีไปท�งทิศใต้	ประม�ณ	๑๖	กิโลเมตร	สภ�พพื้นที่เป็นที่ร�บ	รอบ	ๆ	เป็นที่

อุดมสมบูรณ์มีน้ำ�ดี	ทำ�น�ได้ผลดีกว่�ที่อื่น	สภ�พภ�ยในเป็นสถ�นที่ปฏิบัติธรรมอันสงบเรียบง่�ย

	 ด้วยเหตุที่มีกำ�แพงล้อมรอบบริเวณอย่�งมิดชิด	 จึงรักษ�ต้นไม้	 และสัตว์ป่�ให้รอดพ้นจ�กก�ร

ทำ�ล�ย	หรือก�รลักลอบเข้�ม�ฆ่�สัตว์ในบริเวณได้	บรรย�ก�ศในเขตอภัยท�นแห่งนี้จึงร่มครึ้มไปด้วย

ต้นไม้สูงใหญ่น�น�พันธุ์	และเป็นที่พึ่งพิงอันอบอุ่น	และปลอดภัยแก่สัตว์น้อยใหญ่หล�กชนิด	อ�ทิ	ไก่ป่�	

กระรอก	กระแต	แย้	นก	ÏลÏ	ที่นั้นคือ	วัดป่�บ้�นต�ด

	 เมื่อก้�วย่�งเข้�สู่บริเวณวัด	 จะสัมผัสกับคว�มร่มรื่นชุ่มต�เย็นใจกับธรรมช�ติของป่�	 ได้ยิน

เสียงของแมลงมีปÕกหมู่ใหญ่ร้องเสียงก้องกังว�นสนั่นไพรในบ�งฤดูก�ล	 ปะปนด้วยเสียงขันของไก่ป่�ซึ่ง

ออกเที่ยวห�กินอย่�งแข็งขันชนิดไม่มีวันหยุดง�นเหมือนมนุษย์เร�

	 ครั้นเดินต่ออีกประม�ณ	 ๕๐	 เมตรจะพบศ�ล�ก�รเปรียญเอนกประสงค์	 ซึ่งเป็นศ�ล�ไม้เนื้อ

แข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้�หลังใหญ่	และมีเพียงหลังเดียวในวัดนี้	เดิมทีเป็นศ�ล�ชั้นเดียวยกพื้นเตี้ย	แต่ภ�ย

หลังถูกยกให้สูงขึ้น	เพื่อใช้ประโยชน์ได้ม�กขึ้น

	 ด้�นบนศ�ล�นั้นเป็นที่ประดิษฐ�นของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เป็นพระประธ�นของวัด	 ชั้นต่�ง

ระดับที่ใช้สำ�หรับตั้งพระพุทธรูป	บนชั้นมีรูปถ่�ยของครูบ�อ�จ�รย์ซึ่งเป็นศิษย์พระอ�จ�รย์มั่น	ดังนี้

	 หลวงปู่ข�ว	วัดถ้ำ�กลองเพล	หลวงปู่แหวน	วัดดอยแม่ปั๋ง		หลวงปู่ฝั้น	วัดป่�อุดมสมพร	ท่�นพ่อลี	 

วัดอโศก�ร�ม	 ด้�นหลังพระพุทธรูปบนฝ�ผนังมีรูปถ่�ยของ

หลวงปู่เส�ร์	ท่�นพระอ�จ�รย์มั่น	อยู่ข้�งขว�	สำ�หรับข้�งซ้�ย

ของพระพุทธรูป	 มีพระรูปสมเด็จพระมห�สมณเจ้�กรมหลวง 

วชิรญ�ณวงศ์	และท่�นเจ้�คุณพระธรรมเจดีย์

	 ตู้ด้�นขว�ของพระพุทธรูปนั้น	 เป็นที่ประดิษฐ�นอัฐิ

ธ�ตุของท่�นพระอ�จ�รย์มั่น	 ภูริทัตตเถระ	 รวมทั้งอัฐิธ�ตุของ

ครูบ�อ�จ�รย์องค์อื่น	ๆ

	 หลวงต�ใช้สถ�นที่ชั้นบนของศ�ล�แห่งนี้	 แสดงธรรม

แก่พระภิกษุส�มเณรในวัด	ตลอดจนเป็นที่ประชุมทำ�สังฆกรรม

ร่วมกัน	 เช่น	 สวดพระป�ฏิโมกข์	 อธิษฐ�นเข้�พรรษ�	 สวด

ปว�รณ�	และกร�นกฐิน	เป็นต้น

 ด้�นล่�งศ�ล�นั้นใช้เป็นที่สำ�หรับฉันภัตต�ห�รเช้� พระประธ�นบนศ�ล�วัดป่�บ้�นต�ด

๓๑
สภาพวัด

๓๑๒



นอกจ�กนั้นหลวงต�ยังใช้เป็นที่แสดงธรรมเทศน�	 และปฏิสันถ�รกับศรัทธ�ฆร�ว�สญ�ติโยม	 ที่ม�จ�ก

ทุกส�รทิศอย่�งไม่ข�ดส�ยไม่เว้นแต่ละวัน

กุฏิที่พักของพระเณร

	 ที่พักของพระภิกษุส�มเณรแต่ละรูป	เป็นร้�นเรียบง่�ยคล้�ยกระต๊อบเล็ก	ๆ	พอแก่ก�รบังแดด

ฝนหรือลม	และเพื่อป้องกันก�รรบกวนจ�กสัตว์เลื้อยคล�น	หรือกันคว�มชื้นจ�กพื้นดินและอื่น	ๆ	จึงยก

ร้�นให้สูงขึ้นจ�กพื้นประม�ณ	๑	-	๑.๕๐	เมตร

	 ร้�นมีขน�ดเพียงพอสำ�หรับนอนคนเดียว		มีหลังค�สังกะสี	ผนังทั้ง	๔	ด้�นใช้ผ้�แป้งดิบ	หรือ

จีวรเก่�	ๆ	ขึงแทนฝ�	 เพื่อกันลมกันฝนและใช้มุ้งกลดกันยุง	ภ�ยในใช้เก็บบริข�รที่จำ�เป็นของพระภิกษุ

ส�มเณร	เช่น	บ�ตร	กลด	ไตรจีวร	เสื่อ	ผ้�ห่ม	ตะเกียงเทียนไข	หนังสือธรรมะ	และของใช้ที่จำ�เป็นอื่น	ๆ 

	 ด้�นหัวนอนจะมีพระพุทธรูป	 หรือรูปครูบ�อ�จ�รย์ติดไว้	 เพื่อกร�บไหว้บูช�เป็นอนุสติ	 และ

เป็นกำ�ลังใจในก�รบำ�เพ็ญภ�วน�	รอบ	ๆ	ร้�นมีบริเวณพอเหม�ะไม่กว้�งจนเกินไป

	 ทุก	 ๆ	 ร้�นมีท�งเดินจงกรมอย่�งน้อย	 ๑	 ส�ยอยู่ใกล้บริเวณ	และมักทำ�ไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่	 ท�ง

จงกรมมีขน�ดกว้�งประม�ณ	๑	เมตร	ย�วประม�ณ	๒๕	�	๓๐	ก้�วเดินปกติ	 ในย�มค่ำ�คืนขณะเดิน

จงกรมจะใช้โคมเทียนจุดสว่�งพอมองเห็นท�ง	 ร้�นเหล่�นี้กระจ�ยอยู่ทั่วบริเวณภ�ยในวัดแต่ละร้�นจะ

อยู่อย่�งโดดเดี่ยว	เพื่อให้มองไม่เห็นกัน

	 ท�งที่จะเข้�ไปถึงร้�นเป็นท�ง	 แคบคดเคี้ยวเลี้ยวลด	 ซึ่งทำ�ให้มองเห็นร้�นได้ย�ก	 พระเณรที่

เข้�พักในร้�น	จึงเหมือนเข้�ไปอยู่อีกโลกหนึ่ง	ท่�มกล�งป่�ลึกเพียงองค์เดียว	อันเป็นโลกแห่งคว�มสงบ

ร่มเย็น	ไกลจ�กเสียงรบกวนใด	ๆ	ทั้งปวง	จึงสัปป�ยะ	สะดวกในก�รบำ�เพ็ญสมณธรรม

	 สำ�หรับกุฏิที่มีฝ�ผนังทำ�ด้วยไม้ถ�วร	 มีประม�ณ	 ๑๐	 กว่�หลัง	 โดยม�กเป็นกุฏิของพระเถระ	

ภิกษุสูงอ�ยุ	หรือกุฏิรวมของฆร�ว�สที่ม�พักภ�วน�ชั่วคร�วช่วงสั้น	ๆ	ซึ่งมีแนวเขตจัดแยกออกจ�กกัน

ระหว่�งพระภิกษุ	ส�มเณร	ฆร�ว�สช�ย	และหญิงอย่�งเป็นระเบียบ

กุฏิและท�งจงกรมของพระเณร

๓๑๓ ๓๑ สภาพวัด



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

๓๒
¡Ôจวัตรประจำาวันขอ§พระàณร

	 กิจวัตรหลักประจำ�วันของพระเณร	ก็คือ	ก�รนั่งสม�ธิภ�วน�	เดินจงกรม	เพื่อฝÖกฝนสติปัญญ�	

และชำ�ระกิเลสตัวร้อนรุ่มกระวนกระว�ยอยู่ภ�ยในจิตใจให้เหือดแห้งไป	ดังนั้น	โดยปกติพระภิกษุส�มเณร

ในวัดจึงไม่รับกิจนิมนต์ไปฉันในที่ใด	ๆ 	นอกวัด	เพื่อให้มีเวล�อย่�งเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยก�รบำ�เพ็ญเพียร 

ภ�วน�แต่เพียงอย่�งเดียว

	 ปัจจุบัน	(ปÕ	พ.ศ.	๒๕๔๑)	วัดป่�บ้�นต�ด	มีพระเณรอยู่จำ�พรรษ�	๔๖	รูป	ในจำ�นวนนี้มีพระ

ภิกษุช�วต่�งประเทศ	 ๓	 รูปนอกพรรษ�มักมีพระภิกษุส�มเณรอ�คันตุกะเข้�ม�พักชั่วคร�ว	 เพื่อศึกษ�

เทศน�ธรรมและข้อวัตรปฏิบัติ

 ในยามเช้า	พระภิกษุผู้มีหน้�ที่จะจัดอ�สนะหลวงต�ด้วยคว�มละเอียดประณีต	และเค�รพ

	 ช่วงเช้�มืดก่อนบิณฑบ�ตจะเป็นก�รเตรียมสถ�นที่สำ�หรับฉันจังหัน	 โดยทั้งพระและเณรต่�ง

ช่วยกันทำ�คว�มสะอ�ดจัดอ�สนะ	 กระโถน	 ขัดถูพื้นศ�ล�ด้วยก�บมะพร้�ว	 ปัดกว�ดศ�ล�และบริเวณ

รอบ	ๆ	อย่�งส�มัคคีพร้อมเพรียง

	 ง�นก�รทุกสิ่งทุกอย่�ง	ท่�นจะพย�ย�มทำ�อย่�งขันแข็ง	มีสติ	และเป็นระเบียบเรียบร้อยต�มที่

ครูบ�อ�จ�รย์ท่�นสอนเน้นอยู่เสมอตลอดม�	

	 พอได้อรุณ	 วันใดที่ท้องฟ้�ดูเป็นปกติ	 ไม่มีวี่แววว่�ฝนจะตก	 ท่�นจะครองจีวรซ้อนสังฆ�ฏิ	 

แล้วออกบิณฑบ�ตโดยพร้อมเพรียงกัน	 เดินมุ่งหน้�ไปท�งหมู่บ้�นต�ดระยะท�งไปกลับประม�ณ	 ๓-๔	 

กิโลเมตร	ข�กลับแวะรับบ�ตรจ�กญ�ติโยมที่ม�จ�กในเมือง	และต่�งจังหวัดในบริเวณหน้�วัดอีกครั้งหนึ่ง

	 เมื่อเสร็จจ�กบิณฑบ�ต	 พระเณรและฆร�ว�สต่�งช่วยกันจัดอ�ห�รหว�นค�วเป็นหมวดหมู่ใส่

ถ�ดไว้	เพื่อให้ญ�ติโยมทั้งที่ม�พักปฏิบัติธรรม	และที่ม�ทำ�บุญตอนเช้�ได้รับประท�นหลังพระฉันเสร็จแล้ว

 เมื่อพระเณรจัดอ�ห�รเสร็จเรียบร้อยแล้ว	จ�กนี้หลวงต� 

จะอนุโมทน�ให้พรเสร็จแล้วพระเณรท่�นจะพิจ�รณ�อ�ห�รใน

บ�ตรก่อนด้วย	 ปฏิสังขาโย นิโสฯ	 เสร็จแล้วฉันในบ�ตรด้วย

อ�ก�รสำ�รวม	เงียบกริบ	เหมือนไม่มีใครรับประท�นอ�ห�รอยู่ใน

บริเวณนั้น

	 เสร็จก�รฉันเช้�แล้ว	ผู้ม�ทำ�บุญเช้�พร้อมใจกันฟังเทศน์

จ�กหลวงต�	หลังฟังเทศน์เสร็จญ�ติโยมพ�กันกลับ

	 สำ�หรับพระเณรต่�งองค์ต่�งกลับร้�นที่พักปฏิบัติธรรม	

มีก�รเดินจงกรม	นั่งสม�ธิภ�วน�ตลอดวัน	อ�จมีก�รพักผ่อนบ้�ง

แล้วแต่คว�มอุตส�หะพย�ย�มของแต่ละองค์ ปัดกว�ดท�งเดินจงกรม

๓๑๔



 ช่วงเวลาบ่าย	 เป็นเวล�ที่พระม�ร่วมกันฉันน้ำ�ร้อน

หรือน้ำ�ป�นะ	ที่โรงไฟหรือโรงต้มน้ำ�ร้อนแค่ช่วงเวล�สั้น	ๆ	สัก	 

๑๕	�	๓๐	น�ที	อันเป็นก�รพักเหนื่อยจ�กก�รภ�วน�	เสร็จจ�ก

นี้ก็แยกย้�ยเข้�ที่ภ�วน�ต่อ	 จนถึงในช่วงประม�ณบ่�ย	 ๓	 โมง	 

พระเณรพร้อมเพรียงกันออกม�ทำ�ข้อวัตรปัดกว�ดร้�น	 และ

บริเวณท�งเดินตลอดถึงรอบศ�ล�	 จ�กนั้นขัดถูทำ�คว�มสะอ�ด

พื้นศ�ล�	 เติมน้ำ�ล้�งเท้�บริเวณรอบศ�ล�และในห้องน้ำ�ห้อง

ส้วมให้เต็ม

ดำาเนินตามปฏิปทาของหลวงตา

	 หลวงต�ท่�นรักศิษย์พระเณรของท่�นม�ก	 ท่�น

พย�ย�มรักษ�สภ�พวัดให้เหม�ะสมสะดวกต่อก�รบำ�เพ็ญเพียร	 

ท่�นไม่ให้พระเณรมีก�รง�นอย่�งอื่น	 ๆ	 ทำ�	 อันเป็นก�รขัดต่อ

ง�นจิตตภ�วน�ซึ่งเป็นง�นหลัก	ท่�นทะนุถนอมศิษย์พระเณรไม่

ให้มีมลทิน	ไม่ให้ข้องแวะกับคนภ�ยนอกโดยไม่จำ�เป็น

	 วิทยุไม่ให้ฟัง	 หนังสือพิมพ์ไม่ให้อ่�น	 	 ไม่นำ�ไฟฟ้�จ�กหมู่บ้�นเข้�ภ�ยในวัดเครื่องใช้ไฟฟ้�จึงมี

ไม่ได้	ผลดี	ก็คือ	ทำ�ให้ไม่เป็นข้อกังวลและเป็นภ�ระเก็บรักษ�

	 หลวงต�ท่�นสอนเสมอว่�	อย่�ให้มีวัตถุหรู	ๆ 	หร�	ๆ 	แต่จิตใจแห้งผ�ก	ให้หรูหร�ด้วยคุณธรรม

คว�มดี	วัตถุสิ่งของพอมีพออ�ศัยก็พอเพียงแล้วคนเร�	ร่�งก�ยมันไม่ต้องก�รอะไรม�กหรอก	แต่หัวใจนี่

ซิมันไม่รู้จักพอ	จึงทุกข์ร้อนกันทั่วแผ่นดิน	เศรษฐีผู้มีม�ก	ๆ	นั่นแหละ	ตัวมหันตทุกข์

ขัดถูพื้นศ�ล�

ปัดกว�ดศ�ล�

ทำ�คว�มสะอ�ดห้องน้ำ�พระเณร	-	ฆร�ว�ส

๓๑๕ ๓๒ กิจวัตรประจำาวันของพระเณร



ประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

	 ถ้�มีธรรมในหัวใจบ้�งแล้ว	แม้จะจนอยู่บ้�งก็พอเป็นพอไป	คนเร�มันทุกข์เพร�ะหัวใจไม่รู้จักพอ

ต่�งห�ก

	 ด้วยเหตุนี้	หลวงต�ท่�นจึงสอนพระเณรเสมอ	เรื่องคว�มเรียบง่�ย	มักน้อยสันโดษ	ก�รใช้สอย

จตุปัจจัยไทยท�นที่ศรัทธ�ญ�ติโยมถว�ยม�นั้น	ให้ใช้ด้วยคว�มประหยัด	ต�มเหตุผลคว�มจำ�เป็นเท่�นั้น

ที่นี่ไม่มี “ป้ายชื่อ”

	 หล�ยท่�นที่ตั้งใจจะม�กร�บหลวงต�ที่	 “วัดป่�บ้�นต�ด”	 อ�จจะแปลกใจห�กไม่พบป้�ยชื่อวัด	

แต่นั่นก็อ�จจะทำ�ให้หล�ยคนได้นึกคิดจ�กปริศน�ธรรม	นี้ว่�

 �¡ÔàÅÊ¡çäÁèàËç¹ÁÕ»éÒÂª×èÍ áµèÁÑ¹ÊÒÁÒÃ¶ÊÃéÒ§¤ÇÒÁ·Ø¡¢ìÀÒÂã¹ã¨á¡èàÃÒä´éºÒ§¤ÃÑé§¨¹¶Ö§¡Ñº

¹éำÒµÒÃèÇ§

 ã¹·Ò§µÃ§¡Ñ¹¢éÒÁ ÊµÔ»ÑญญÒ·Õèãªéã¹¡ÒÃ¶Í´¶Í¹¡ÔàÅÊ¡çäÁèä´éÁÕ»éÒÂª×èÍËÒ¡¼Ùéã´ÁÕ¤ÇÒÁ¾Ò¡à¾ÕÂÃ

à¨ÃÔญÊµÔ»ÑญญÒãËéÊÙ§¢Öé¹ æ áÅéÇ  ÂèÍÁÊÒÁÒÃ¶¡éÒÇ¾é¹¨Ò¡·Ø¡¢ìä´éà»ç¹ÅำÒ´Ñº æ ä»àªè¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹

	 	 ทำ�ให้หล�ยท่�นพอจะรู้ว่�	หลวงต�ท่�นสอนอะไร		ตั้งแต่เริ่มก้�วเข้�ม�ในวัดนี้�

ที่พักข้�งท�งจงกรมของหลวงต�

๓๑๖



ภÒ¤¼¹Ç¡



วิธีนั่งสมาธิและเดินจงกรม หน้�	๓๑๙

รายชื่อหนังสือธรรมเทศนาของหลวงตา หน้�	๓๒๑

สถานพยาบาล หน้�	๓๒๔

หน่วยงานราชการ และอื่นๆ หน้�	๓๒๖

ภÒ¤¼¹Ç¡

l ง�นเขียน	(๑๓	เล่ม)

l  หนังสือที่ถอดเทปจ�กก�รแสดงธรรม 

(อย่�งน้อย	๑๐๗	เล่ม)

l วิดีโอเทป	(๑	ม้วน)

l หนังสือภ�ษ�เยอรมัน	(๒	เล่ม)

l หนังสือภ�ษ�อังกฤษ	(๑๑	เล่ม)

l  หนังสือที่ถอดเทปจ�กก�รแสดงธรรม... 

เพื่ออุ้มชูช�ติ	(อย่�งน้อย	๒๑	เล่ม)

l ได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กหลวงต�	(อย่�งน้อย	๔๓	แห่ง)

l ได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กหลวงต�

 - ประเทศไทย	(๓๐	จังหวัด	รวม	๑๐๗	แห่ง)	

	 -	ประเทศล�ว	(๖	แขวง	รวม	๖	แห่ง)



วÔ¸Õนัè§สมา¸ÔáÅะàดÔนจ§¡รม
คัดย่อจ�กหนังสือ	“ปฏิปท�พระธุดงคกรรมฐ�น	ส�ยท่�นพระอ�จ�รย์มั่น	ภูริทัตโต”

โดย	ท่�นอ�จ�รย์พระมห�บัว	ญ�ณสัมปันโน

การนั่งสมาธิ

	 ๑.	นั่งขัดสม�ธิ		ต�มแบบพระพุทธรูปเอ�ข�ขว�ทับข�ซ้�ย	มือขว�ทับมือซ้�ย	ว�งมือทั้งสองไว้

บนตัก

	 ๒.	ตั้งก�ยให้ตรง	อย่�ให้ก้มนักเงยนัก	อย่�ให้เอียงซ้�ยเอียงขว�จนผิดธรรมด�	ไม่กดหรือเกร็ง

อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง	อันเป็นก�รบังคับก�ยให้ลำ�บ�ก		ปล่อยว�งอวัยวะทุกส่วนไว้ต�มปกติธรรม

	 ๓.	ระลึก	¾Øทโธ ธัÁโÁ สั§โฆ	๓	ครั้ง	อันเป็นองค์พระรัตนตรัยก่อน

	 ๔.	นึกคำ�บริกรรมภ�วน�	โดยกำ�หนดเอ�เพียงบทเดียวติดต่อกันไปด้วยคว�มมีสติ	 เช่น	¾Ø·â¸ 

¾Øทโธ ¾Øทโธ...	เป็นต้น

	 ให้นึก	¾Øทโธ ¾Øทโธ ¾Øทโธ...	สืบเนื่องกันไปด้วยคว�มมีสติ	และพย�ย�มทำ�คว�มรู้สึกตัวอยู่กับ	 

¾Øทโธ ¾Øทโธ ¾Øทโธ... อย่�ให้จิตเผลอตัวไปสู่อ�รมณ์อื่น	ระหว่�งจิต	สติกับคำ�บริกรรมมีคว�มกลมกลืน

กันได้เพียงไร	ยิ่งเป็นคว�มมุ่งหม�ยของก�รภ�วน�	เพียงนั้น	ผลคือคว�มสงบเย็นใจจะพึงเกิดขึ้น

การเดินจงกรม

	 ๑.	พึงกำ�หนดท�งจงกรมที่ตนจะพึงเดิน	สั้นหรือย�วเพียงไร	คว�มย�ว	๒๕	-	๓๐	ก้�วเป็นคว�ม 

เหม�ะสมทั่วไป	พึงดูว่�เร�จะเดินจ�กที่นี่ไปถึงที่นั้นหรือถึงที่โน้น	

	 สำ�หรับทิศท�งที่ท่�นนิยมปฏิบัติม�มี	 ๓	 ทิศ	 คือ	 ตรง

ต�มแนวตะวันออก	 ตะวันตก	 ๑	 ต�มแนวตะวันออกเฉียงใต้	 ๑	 

ต�มแนวตะวันออกเฉียงเหนือ	 ๑	 จ�กนั้นตกแต่งท�งจงกรมให้

เรียบร้อยก่อนเดิน	

๓๑๙



	 ๒.	 ผู้จะเดินกรุณ�ไปยืนที่ต้นท�งจงกรม	 และพึงยกมือ

ทั้งสองขึ้นประนมไว้เหนือระหว่�งคิ้ว	 ระลึกคุณพระรัตนตรัยและ

ระลึกถึงคุณของบิด�ม�รด�อุปัชฌ�ย์อ�จ�รย์ตลอดท่�นผู้เคยมี

พระคุณแก่ตน

	 จบลงแล้วรำ�พึงถึงคว�มมุ่งหม�ยแห่งคว�มเพียรที่กำ�ลัง

จะทำ�ด้วยคว�มตั้งใจเพื่อผลนั้น	ๆ	เสร็จแล้วปล่อยมือลง

	 เอ�มือขว�ทับมือซ้�ยท�บกันไว้ใต้สะดือต�มแบบพุทธ

รำ�พึง	เจริญพรหมวิห�ร	๔	จบแล้วทอดต�ลงเบื้องต่ำ�	ท่�สำ�รวม

	 ๓.		ตั้งสติกำ�หนดจิตและธรรมที่เคยนำ�ม�บริกรรมกำ�กับใจ 

มี	¾Øทโธ ¾Øทโธ ¾Øทโธ... เป็นต้น	แล้วออกเดินจงกรมจ�กต้นท�ง

ถึงปล�ยท�งจงกรมที่กำ�หนดไว้	 เดินกลับไปกลับม�ในท่�สำ�รวม	 มีสติอยู่กับบทธรรมหรือสิ่งที่พิจ�รณ�

โดยสม่ำ�เสมอ		ไม่ส่งจิตไปอื่นจ�กง�นที่กำ�ลังทำ�อยู่ในเวล�นั้น

	 ๔.	 ขณะเดินจงกรม	 พึงกำ�หนดสติกับคำ�บริกรรม	¾Øทโธ ¾Øทโธ ¾Øทโธ...	 ให้กลมกลืนเป็นอัน

เดียวกัน	 ประคองคว�มเพียรด้วยสติสัมปชัญญะ	 มีใจแน่วแน่ต่อธรรมที่บริกรรม	 ให้จิตรู้อยู่กับ	 ¾Ø·â¸  

¾Øทโธ ¾Øทโธ... ทุกระยะที่ก้�วเดินไปและถอยกลับม�

ข้อพึงสำารวม

๐	ก�รเดิน	ไม่พึงเดินไกวแขน

๐	ไม่เอ�มือขัดหลังหรือกอดอก

๐	ไม่เดินมองโน้นมองนี่	อันเป็นท่�ไม่สำ�รวม		

๓๒๐



รายชื่อหนังสือธรรมเทศนา
โดย		หลวงต�มห�บัว		ญ�ณสัมปันโน	

งานเขียน (๑๓ เล่ม)

	 คำ�ถ�ม	-	คำ�ตอบ	(เล่มเล็ก)	 ประวัติหลวงปู่ข�ว	อน�ลโย

	 คำ�ถ�ม	-	คำ�ตอบปัญห�ธรรม	 ปัญญ�อบรมสม�ธิ

	 ธรรมคู่แข่งขัน	(ปÕ	พ.ศ.	๒๕๐๑)	 เพื่อใจที่ได้ทุกข์

	 ธรรมส�มัคคี	 เมตต�ธรรม

	 ธรรมะในลิขิต	 แว่นส่องธรรม

	 ปฏิปท�พระธุดงคกรรมฐ�นส�ยท่�น	 อันชนกชนนีนี้รักเจ้�	เทียมเท่�ชีว�ก็ว่�ได้

	 พระอ�จ�รย์มั่นÏ	(ปÕ	พ.ศ.	๒๕๑๕)	 (ปÕ	พ.ศ.	๒๕๑๐)

	 ประวัติท่�นพระอ�จ�รย์มั่น	ภูริทัตตะเถระ

	 (ปÕ	พ.ศ.	๒๕๑๔)

หนังสือที่ถอดเทปจากการแสดงธรรม (๑๐๗ เล่ม)

	 ก้�วเดินต�มหลักศ�สนธรรม	 ต�มรอยพระบ�ท

	 กิเลสไม่เหนือธรรม	 ท�งของศ�สด�และส�วก

	 แก่นธรรม	 ท�งเดินเพื่อคว�มหลุดพ้น

	 ขออภัย	คำ�ที่มีคุณค่�	 ท�งพ้นทุกข์

	 เข็นใจขึ้นสู่ธรรม	 ท�งร่มเย็น

	 เข็มทิศท�งเดิน	 ท่�นอ�จ�รย์พระมห�บัวในกรุงลอนดอน

	 เข้�สู่แดนนิพพ�น	 ที่พึ่งท�งใจ

	 เข้�สู่แดนอวก�ศของจิตของธรรม	 ที่สุดของจิต

	 คว�มเกิดคือกองเพลิง	 ที่สุดแห่งทุกข์

	 คว�มพิสด�รของจิตตภ�วน�	 ธรรมชุดเตรียมพร้อม

	 คว�มรักเสมอตนไม่มี	 ธรรมเตือนใจ

	 คว�มลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญ�ณ	 ธรรมท�ย�ท	-	อวิชช�รวมตัวÏ	-	ธรรมแท้

	 คว�มสำ�คัญแห่ง	“จิต”	 ปร�กฏที่ใจ

	 จิตตภ�วน�เป็นหนท�งแห่งคว�มสงบ	 ธรรมบูช�

	 จิตตภ�วน�หนท�งติดต�มภพช�ติ	 ธรรมรัฐแท้�	ต้องเป็นเช่นนี้

	 จิตพระอรหันต์	 ธรรมสมบัติ

	 จิตมุ่งสู่คว�มหลุดพ้น	 ธรรมสู่ใจ

	 จิตสันติ	 ธรรมอุโฆษ

	 ชัยชนะเป็นของเร�	แม้ว�ระสุดท้�ย	 ธรรมะช�วบ้�น

	 ชี้ท�งดับทุกข์	 ธรรม�วุธ

	 ดับไฟในใจกันเถิด	 นิพพ�น	คือ	นิพพ�น

๓๒๑



	 นิพพ�น	มิใช่อัตต�	มิใช่อนัตต�

	 ปลุกใจให้ตื่น

	 ผู้บูช�ตถ�คต

	 ผู้มีว�สน�

	 แผ่นธรรม

	 ฝÖกจิตรักษ�ใจ

	 พระธรรมเทศน�Ï

	 พั²น�ใจ

	 พุทธรักษ�

	 พุทโธห�ย

	 พูดเสียบ้�งไม่ใช่คุย

	 เพชรน้ำ�หนึ่ง

	 ฟังธรรม	ปฏิบัติธรรม

	 มรดกล้ำ�ค่�ของช�วพุทธ

	 มรรคผลนิพพ�นท้�ท�ยอยู่ตลอดเวล�

	 มห�วิทย�ลัยสงฆ์

	 รวมเล่ม	(ในลอนดอน,	ส�มัคคี,	คู่แข่งขัน,

	 ธรรมะในลิขิต)

	 ร�กแก้วของศ�สน�

	 เรียงลำ�ดับอริยภูมิ

	 เร�กับจิต

	 โลกฤาข�ดธรรมได้

	 โลกวัฏฏะ	๓

	 วันเกิด	วันต�ย

	 ว�ระสุดท้�ย

	 วิธีปฏิบัติธรรมเบื้องต้น

	 แว่นดวงใจ

	 ศ�สนธรรมปลุกคนให้ตื่น

	 ศ�สน�เป็นตัวอย่�งของโลก

	 ศ�สน�อยู่ที่ไหน

	 สติน�ยคุมง�น

	 สมถธรรม	-	วิปัสสน�ธรรม

	 สังวรธรรม

ส�ยท�งวัฏวน

แสวงโลก	แสวงธรรม

หลวงต�สอนเด็ก

หลักก�รดำ�เนินเพื่อมรรคเพื่อผล

หลักของใจ

หลักของพระศ�สน�

หลักธรรมคือหลักใจ

หลักธรรมหลักคว�มจริง

หลักนิยย�นิกธรรม

หลักมัชฌิม�ส�ยท�งร่มเย็น	๑,	๒,	๓

ห่วงใยหมู่คณะ

หัวใจดวงเส�ะแสวงห�

ห่�งทุกข์ด้วยธรรม

เหตุผลเหนือชีวิต

อนุปุพพิกถ�

อมตธรรม

อยู่แบบมีที่พึ่ง

อริยสัจจริงอย่�งนี้

ออกจ�กหัวใจหลวงต�

อะไรจะจริงยิ่งกว่�ธรรม

อำ�น�จแห่งคว�มดี

เอ�ศีลธรรมคืนม�

พ่อแม่	ครู	อ�จ�รย์

บูช�ธรรม

โรงง�นใหญ่ของหลวงต�

ดูใจตัวเอง

เมตต�ธรรม

ฝ�กมรดก

ท�งเดินของเศรษฐี

จงกลัวบ�ป

ท�น

หยดน้ำ�บนใบบัว	ฉบับประช�ชน

หยดน้ำ�บนใบบัว	ฉบับนักเรียน

วิดีโอเทป (๑ ม้วน)

ชีวิตในวัดป่�บ้�นต�ด
๓๒๒



รายชื่อหนังสือ� ภาษาเยอรมัน (๒ เล่ม)

1999	 	Ein	Leben	innerer	Werte:	Ein	umfassender	Leitfaden	zur	buddhistischen	Praxis	 

(so	far	Extracts)

1999 Patipada:Die	Praxis	des	Ehrenwerten	Lehrmeisters	Acharn	Mun	(so	far	Extracts)

รายชื่อหนังสือ... ภาษาอังกฤษ (๑๑ เล่ม)

�	 Wisdom	Develops	Samadhi

1974	 The	Dhamma	Teaching	of	Acariya	Maha	Boowa	in	London

1976	 Forest	Dhamma	:	A	Selection	of	Talks	on	Buddhist	Practice

1980	 Amata	Dhamma	(6	talks	on	Dhamma)

1982	 The	Venerable	Phra	Acharn	Mun	Bhuridatta	Thera	(Meditation	Master)

1987	 Straight	from	the	Heart	(13	talks	on	the	Practice	of	Meditation)

1988	 	Things	as	They	are	:	A	Collection	of	Talks	on	the	Training	of	the	Mind		 

(13	talks)

1992	 To	the	Last	Breath	&	by	Acharn	Kor	Khao	Suan	Luang:		“Direction	of	Insight”

1994	 Kammadthana		(The	Basis	of	Practice)

1997	 Patipada	or	the	Mode	of	Practice	of	Venerable	Acharn	Mun

1998	 	A	Life	of	Inner	Quality	:		A	Comprehensive	Guide	to	Buddhist	Practice	 

(10	talks)

รายชื่อหนังสือที่ถอดเทปจากการแสดงธรรม� เพื่ออุ้มชูชาติ (อย่างน้อย ๒๑ เล่ม)

	 คำ�ข�ดของหลวงต�บัวเกี่ยวกับผ้�ป่�	๘๔๐๐๐	กอง	 ส�ยบุญส�ยกรรมคนไทย�

	 ช่วยช�ติกับหลวงต�บัว	 	 เคยร่วมสร้�งไว้ในก�ลก่อน

	 ทองคำ�ข�ดคลังหลวง หลักทรัพย์อุดหนุนปล�ย...	หลักใจแก้ไขเหตุ...

	 ทำ�ไมหลวงต�บัวต้องออกจ�กป่�ม�ช่วยช�ติ	 	 สย�มประเทศยืนยง

	 “ธรรม”	ค้ำ�แผ่นดิน	 ญ�ณสัมปันโนบูช�

	 ธรรมส�มัคคีนี้เพื่อช�ติ	 เมตต�ธรรมค้ำ�จุนหนุนช�ติไทย

	 พระไตรปÔฎกใน	-	พระไตรปÔฎกนอก	 อุบ�ยวิธีกลืนกินสมบัติในคลังหลวง

	 พระอรหันต์ไม่สูญสิ้นจ�กโลก	 รวมพลังพิทักษ์คลังหลวง

	 พระอรหันต์แห่งประวัติศ�สตร์	 ฤาจะล้ม	“คนทั้งแผ่นดิน”

 มรรควิธีของหลวงต��	ฤาว่�ท�งรอดเศรษฐกิจไทย	 คลังหลวง	คือหัวใจของช�ติ

	 มห�ท�นมห�กุศล	 ง�นของหลวงต�

	 รักช�ติไทย	ส่งเสริมสินค้�ไทย

ÏลÏ

๓๒๓



สถานพยาบาล

สถ�นพย�บ�ลที่ได้รับคว�มอนุเคร�ะห์ด้�นก�รแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภค

จ�ก	หลวงต�มห�บัว	ญ�ณสัมปันโน	(๑๕๕	แห่ง)

ประเทศไทย

(๓๐	จังหวัด)	 	ประกอบด้วยโรงพย�บ�ล	๑๔๔		แห่ง	สถ�นีอน�มัย	๖	แห่ง	สนง.ส�ธ�รณสุข-

อำ�เภอ	๑	แห่ง	สนง.ส�ธ�รณสุขจังหวัด	๓	แห่ง,	ศูนย์ท�งก�รแพทย์	๑	แห่ง

อุดรธานี

(๒๖	แห่ง)	 :		ส�ธ�รณสุขจังหวัด,	ร.พ.ศูนย์อุดรธ�นี,	ค่�ยประจักษ์ศิลป�คม,	หนองแสง,	

หนองวัวซอ,	กุดจับ,	สร้�งคอม,	เพ็ญ,	น�ยูง,	น้ำ�โสม,	บ้�นดุง,	ทุ่งฝน,	ไชยว�น,	

หนองห�น,	ศรีธ�ตุ,	วังส�มหมอ,	กองบิน	๒๓,	กุมภว�ปÕ,	โนนสะอ�ด,	พิบูลย์รักษ์,	

บ้�นผือ,	ห้วยเกิ้ง,	สถ�นีอน�มัยบ้�นต�ด,	สถ�นีอน�มัยบ้�นหนองหมื่นท้�ว,	 

สถ�นีอน�มัยโนนสำ�ร�ญ,	สถ�นีอน�มัยกุดดอกคำ�

สกลนคร

(๑๗	แห่ง)	 :		ส�ธ�รณสุขจังหวัด,	ร.พ.สว่�งแดนดิน,	บ้�นม่วง,	คำ�ต�กล้�,	ว�ริชภูมิ,	กุดบ�ก,	 

พระอ�จ�รย์ฝั้น	อ�จ�โร,	เจริญศิลปì,	ส่องด�ว,	ค่�ยกฤษณ์สีวะร�,	โพนน�แก้ว,	

นิคมน้ำ�อูน,	อ�ก�ศอำ�นวย,	พังโคน,	ว�นรนิว�ส,	โคกศรีสุพรรณ,	เต่�งอย

หนองคาย

(๑๔	แห่ง)	 :		ร.พ.หนองค�ย,	พรเจริญ,	บึงก�Ì,	ป�กค�ด,	โพนพิสัย,	บึงโขงหลง,	สมเด็จ- 

พระยุพร�ชท่�บ่อ,	เซก�,	ศรีเชียงใหม่,	บุ่งคล้�,	สังคม,	ส�ธ�รณสุข	อ.บึงโขงหลง,	 

ศรีวิไล,	โซ่พิสัย

นครพนม 

(๑๐	แห่ง)	 :		ร.พ.นครพนม,	บ้�นแพง,	น�หว้�,	ศรีสงคร�ม,	น�ทม,	เรณูนคร,	โพนสวรรค์,	

ท่�อุเทน,	สถ�นีอน�มัยส�มผง,	สถ�นีอน�มัยบ้�นกกบก

ขอนแก่น 

(๗	แห่ง)	 :		ร.พ.พล,	แวงน้อย,	แวงใหญ่,	บ้�นฝ�ง,	เข�สวนกว�ง,	สีชมพู,	ภูผ�ม่�น

หนองบัวลำาภู 

(๖	แห่ง)		 :		ส�ธ�รณสุขจังหวัด,	ร.พ.หนองบัวลำ�ภู,	โนนสัง,	ศรีบุญเรือง,	น�กล�ง,	

สุวรรณคูห�

เลย

(๗	แห่ง)	 :		ร.พ.วังสะพุง,	ภูหลวง,	น�แห้ว,	ภูเรือ,	ด่�นซ้�ย,	ท่�ลี่,	ป�กชม

กาฬสินธุ์ 

(๑๒	แห่ง)	 :		ร.พ.น�มน,	คำ�ม่วง,	หนองกุงศรี,	ท่�คันโท,	ย�งตล�ด,	สหัสขันธ์,	สมเด็จ,	ร่องคำ�,	

ห้วยเม็ก,	ห้วยผึ้ง,	กมล�ไสย,	กุฉิน�ร�ยณ์

๓๒๔



มุกดาหาร	(๖	แห่ง)	 :		ร.พ.มุกด�ห�ร,	ดงหลวง,	หนองสูง,	คำ�ชะอี,	ดอนต�ล,	หว้�นใหญ่

มหาสารคาม	(๔	แห่ง)	 :		ร.พ.กันทรวิชัย,	ว�ปÕปทุม,	น�ดูน,	พยัคฆภูมิพิสัย

เพชรบูรณ์	(๓	แห่ง)	 :	ร.พ.หล่มสัก,	น้ำ�หน�ว,	เข�ค้อ

ชัยภูมิ (๘	แห่ง)	 	 :		ร.พ.เกษตรสมบูรณ์,	ชัยภูมิ,	คอนส�ร,	คอนสวรรค์,	หนองบัวระเหว,	

บ้�นแท่น,	ภักดีชุมพล,	เทพสถิต

พิจิตร	(๒	แห่ง)	 	 :	ร.พ.พิจิตร,	โพธิ์ประทับช้�ง

ศรีสะเกษ	(๒	แห่ง)	 :	ร.พ.ศรีรัตนะ,	ย�งชุมน้อย	

นครราชสีมา	(๒	แห่ง)	 :	ร.พ.ครบุรี,	พิม�ย

บุรีรัมย์	(๑	แห่ง)		 :	ร.พ.บ้�นกรวด

สุรินทร์	(๑	แห่ง)		 :	ร.พ.สนม

ร้อยเอ็ด	(๓	แห่ง)	 :	ร.พ.เมยวดี,	โพนทร�ย,	ธวัชบุรี

ยโสธร	(๑	แห่ง)			 :	ร.พ.คำ�เขื่อนแก้ว

เชียงราย	(๑	แห่ง)	 :	ร.พ.เวียงแก่น

น่าน (๑	แห่ง)	 	 :	ร.พ.น่�น

อุตรดิตถ์	(๒	แห่ง)	 :	ร.พ.อุตรดิตถ์,	ฟ�กท่�

อุบลราชธานี	(๓	แห่ง)	 :	ร.พ.เขมร�ฐ,	โขงเจียม,	บุณฑริก

สุราษฎร์ธานี	(๒	แห่ง)	 :	ร.พ.ไชย�,	พุนพิน

นราธิวาส	(๑	แห่ง)	 :	ร.พ.นร�ธิว�สร�ชนครินทร์

พังงา	(๑	แห่ง)	 	 :	ร.พ.เก�ะย�ว

กระบี่ (๑	แห่ง)	 	 :	ร.พ.ปล�ยพระย�

ฉะเชิงเทรา (๑	แห่ง)	 :	ร.พ.พนมส�รค�ม

นนทบุรี	(๑	แห่ง)		 :	ศูนย์สิรินธรเพื่อก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พท�งก�รแพทย์แห่งช�ติ	

ประเทศลาว	(๖	แขวง)	 :	ร.พ.เวียงจันทน์,	คำ�ม่วน,	บริกำ�ไชย,	สุวรรณเขต,	พงส�ลี,	ป�กซัน

๓๒๕



หน่วยงานราชการ และอื่น ๆ

หน่วยง�นที่ได้รับคว�มอนุเคร�ะห์จ�กหลวงต�		(อย่�งน้อย	๔๓	แห่ง)

อุดรธานี (๒๔	แห่ง)	 :		ตชด.ค่�ยเสนีย์รณยุทธ,	ตำ�รวจท�งหลวงจังหวัด,	ตำ�รวจภูธร	อ.เมือง

อุดรธ�นี,	สถ�นีตำ�รวจภูธร	อ.กุมภว�ปÕ,	ตำ�รวจสันติบ�ลจังหวัด,	เรือน

จำ�กล�งจังหวัด,	รพช.	จังหวัด,	สถ�นีรถไฟจังหวัด,	สถ�นสงเคร�ะห์เด็ก

หญิงภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ,	ศูนย์สงเคร�ะห์บุคคลปัญญ�อ่อนภ�ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ,	บ้�นเด็กแสงตะวันศูนย์เลี้ยงเด็ก	อ.โนนสะอ�ด,	 

โรงเรียนบ้�นต�ด,	โรงเรียนอุดรธรรม�นุสรณ์,		โรงเรียนสตรีร�ชินูทิศ,	 

โรงเรียนหนองแสงวิทย�,	โรงเรียนบ้�นดงเมือง,	โรงเรียนบ้�นหนองตุ,	

โรงเรียนค่�ยประจักษ์ศิลป�คม,	โรงเรียนโนนสะอ�ดพิทย�สรรค์ 

โรงเรียนบ้�นถ่อน,	โรงเรียนบ้�นเส�เล้�ผักชี,	โรงเรียนบ้�นห�ดสถ�พร

อ.โนนสะอ�ด,	โรงเรียนหนองตูม

กรุงเทพมหานคร (๓	แห่ง)	:		ทัณฑสถ�นหญิงกรมร�ชทัณฑ์,	บ้�นเลี้ยงสุนัขถนนพุทธมณฑล	๓,	

สวนสัตว์ดุสิต

เพชรบูรณ์ (๓	แห่ง)	 :		สถ�นีตำ�รวจภูธร	อ.น้ำ�หน�ว,	อุทย�นแห่งช�ติน้ำ�หน�ว	(ห้วยสน�มทร�ย), 

ป้อมตำ�รวจห้วยสน�มทร�ย

นนทบุรี (๒	แห่ง)		 :	บ้�นสงเคร�ะห์เด็กป�กเกร็ด,	บ้�นสงเคร�ะห์สัตว์พิก�ร

สกลนคร	(๒	แห่ง)	 :	สถ�นีตำ�รวจภูธรกิ่ง	อ.ภูพ�น

อุตรดิตถ์ (๓	แห่ง)	 :	โรงเรียนฟ�กท่�วิทย�,	โรงเรียนบ้�นน�หน่ำ�,	โรงเรียนวัดบ้�นป�กไพร

หนองบัวลำาภู (๑	แห่ง)	 :	เรือนจำ�กล�งจังหวัด

ลำาปาง (๑	แห่ง)		 :	ศูนย์พั²น�สมรรถภ�พคนต�บอด

กาญจนบุรี (๑	แห่ง)	 :	มูลนิธิวัดป่�หลวงต�มห�บัว	ญ�ณสัมปันโน

ขอนแก่น (๑	แห่ง)	 :	อุทย�นแห่งช�ติภูเวียง

นครราชสีมา	(๑	แห่ง)	 :	อุทย�นแห่งช�ติเข�ใหญ่

หนองคาย	(๑	แห่ง)	 :	สถ�นีเรือรัตนว�ปÕ

	 	 	 	 ÏลÏ

๓๒๖



	 หนังสือ	  “หยดน้ำาบนใบบัว”	 	 นี้สำ�เร็จลงได้จ�กคว�มส�มัคคีร่วมมือ

ร่วมน้ำ�ใจจ�กทั้งบรรพชิตและฆร�ว�สจำ�นวนไม่น้อย	คว�มพร้อมเพรียงดังกล่�ว 

เกิดขึ้นได้ด้วยทุกท่�นล้วนมีคว�มเค�รพบูช�ต่อองค์หลวงต�	 อีกทั้งปร�รถน� 

ตรงกันว่�	 ขอให้หนังสือนี้เป็นประโยชน์อย่�งกว้�งขว�งที่สุด	 โดยเฉพ�ะอย่�ง

ยิ่งต่อเย�วชนคนไทยทั้งประเทศเพื่อให้มีหลักใจ	 มีศีลธรรม	 คว�มประพฤติที่ 

ถูกต้องดีง�มต�มทำ�นองคลองธรรม	 สมคว�มตั้งใจของหลวงต�ที่ลิขิตไว้ใน

หนังสือธรรมะทุกเล่มว่�

 “...ËÅÇ§ตÒäÁ่ตéอ§¡ÒÃอÐäÃยÔ่§¡Ç่Òใ¨ที่àป็¹สÁบัตÔÅé¹¤่Ò¡Ç่ÒสÁบัตÔ 

ใด ๆ ใ¹โÅ¡...”

	 โอก�สนี้	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รขอขอบคุณทุก	 ๆ	 ท่�นเป็นอย่�งสูงที่ได้ 

สละเวล�	 กำ�ลังก�ย	 กำ�ลังใจ	 กำ�ลังทรัพย์	 จนหนังสือนี้สำ�เร็จลุล่วงได้ด้วยดี	 

ขอคุณพระศรีรัตนตร	ัและเมตต�ธรรม	บ�รมธีรรมของหลวงต�	ไดโ้ปรดดลบันด�ล

ให้คณะผู้จัดทำ�	ผู้เกี่ยวข้องทุก	ๆ	ท่�น	ตลอดจนท่�นผู้อ่�น	ประสบแต่คว�มสุข 

คว�มเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย	ปร�รถน�สิ่งใดที่ถูกต้องดีง�ม	ขอให้สมคว�มมุ่งม�ด 

ปร�รถน�ทุกประก�รเทอญ

๓๒๗





“ผู้ที่รู้ว่�ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	มรรค	ทำ�ง�นเสร็จสิ้นลงไปแล้วคืออะไร
นั่นไม่ใช่สัจธรรมแต่เป็นวิมุตติธรรม	ธรรมนอกสมมุติ”

“ขอให้ทุก	ๆ	ท่�น	ตั้งอกตั้งใจฟ�ดฟันหั่นแหลกลงไปอย่�เสียด�ยชีวิต
อย่�งไรก็ต้องต�ย	ก่อนต�ยให้ได้ฟ�ดฟันหั่นแหลกกิเลสให้ได้ชัยชนะเสียก่อน
ร่�งมันจะไปเมื่อไร	พญ�มัจจุร�ชอันเป็นเสน�ใหญ่จะม�เอ�ร่�งก�ยนี้ไป

ให้มันได้แต่ก�กเมืองไป	ตัวจริงสมบัติอันล้นค่�ถอนตัวออกม�แล้ว
ได้แต่ก�กเมืองไปเท่�นั้น	คว�มพิไรรำ�พันอ�ลัยเสียด�ยไม่มี
เพร�ะรู้แจ้งเห็นจริงเต็มภูมิจิตภูมิธรรมแล้วตั้งแต่ยังไม่ต�ย

นั่น	นักปฏิบัติเร�จึงน่�ชมเชยว่�เป็นคนฉล�ด	ศ�สด�เป็นครูสอนในวิช�นักรบ
อยู่จบพรหมจรรย์อย่�งสง่�ง�มเป็น	สังฆโสภณ�”

(๒๐	มิถุน�ยน	พ.ศ.	๒๕๒๓	อย่�ประม�ทนอนใจ)



“จงเอ�ให้กิเลสเสียน้ำ�ต�บ้�งซิ	!
ที่เป็นม�มีแต่เร�เสียน้ำ�ต�

เพร�ะแพ้กิเลส	เพร�ะคว�มบอบช้ำ�
คว�มทุกข์ทรม�นจ�กกิเลสดัดสันด�น
คร�วนี้ช�ตินี้เอ�ให้กิเลสม้วนเสื่อ
กลับบ้�นลองดู	จะมีคว�มสุข
คว�มสง่�ผ่�เผยเพียงไร
เมื่อปลดแอกจ�กคอแล้ว”



“...สติเป็นของสำ�คัญม�ก
ในท�งคว�มเพียร	ถ้�ข�ดสติวรรคใดตอนใด

เรียกว่�ข�ดคว�มเพียรแล้ว
เดินจงกรมอยู่ไม่มีคว�มหม�ย
นั่งสม�ธิอยู่ก็ไม่มีคว�มหม�ย
อิริย�บทต่�ง	ๆ	ถ้�ข�ดสติแล้ว

เรียกว่�ข�ดคว�มเพียรในก�รชำ�ระกิเลส
มีสติกำ�กับอยู่เท่�นั้น

เรียกว่�เจริญภ�วน�เพื่อทำ�จิตให้สงบ...”



“อย่�สนใจอย่�เข้�ใจว่�สิ่งใดดีในโลกธ�ตุนี้	นอกจ�กดวงธรรม
คือคว�มพ้นทุกข์นี้เท่�นั้นเป็นของวิเศษ

ให้ขะมักเขม้นเข่นฆ่�ลงที่ตรงนี้
พระพุทธเจ้�ประเสริฐที่ตรงนี้ประเสริฐด้วยคว�มเพียร
แก้สิ่งที่หย�บโลนทั้งหล�ยภ�ยในจิตใจนี้ออกแล้ว

กล�ยเป็นผู้ประเสริฐขึ้นม�	ประเสริฐด้วยง�นดังที่กล่�วม�
จงยึดเป็นหลักจิตหลักใจ	ยึดเป็นหลักเป็นหลักต�ยกับที่ตรงนี้

จะเห็นแดนแห่งคว�มพ้นทุกข์ขึ้นม�ในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัย”

(๒๐	มิถุน�ยน	พ.ศ.	๒๕๒๓	อย่�ประม�ทนอนใจ)


