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เริ่มเขียนประวัติ
หลวงปู่ขาว อนาลโย

นับแต่ได้ตะเกียกตะกายเขียนประวัติของหลวงปู่มั่น
ภูริทัตตเถระ มาก็นับเป็นเวลา ๑๐ กว่าปีแล้ว
เป็นความรู้สึกปลงใจว่าจะยุติใน
การขี ด เขี ย นประวั ติ ข องท่า นผู ้ใ ดอี ก
ต่อไป นอกจากเขียนเรือ่ งอรรถธรรมอืน
่ ๆ
เป็นครั้งคราวเท่านั้น เพราะการเขียน
ประวั ติ ข องพระอาจารย์ที่ ส� ำ คั ญ ๆ
แต่ละองค์ต้องใช้ความพินิจพิจารณา
อย่างมากเพื่อให้สมเกียรติคุณที่มีใน
องค์ท่าน และท่านเป็นที่เคารพนับถือ
ของประชาชนพระเณรจ� ำ นวนมาก
จนประมาณไม่ได้ จะเขียนแบบสุกเอา
เผากินย่อมไม่สมควรกับองค์ท่าน

แม้ห ลวงปู ่ข าว อนาลโย วั ด ถ�้ ำ
กลองเพล ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของ
หลวงตาบัวอย่างยิ่งได้สิ้นชีวิตลง เมื่อ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖ นี้ ก็มิได้
คิดด�ำริว่าจะเป็นผู้เขียนประวัตขิ องท่าน
แต่อย่างใด เพราะได้ปลงใจว่าจะยุติ
การเขียนประวัตใิ ดๆ แล้ว แต่ทป
ี่ ระชุม
ในวงงานนี้ พร้อมทั้งเจ้าอาวาส คือ
พระอาจารย์เพ็ง เขมาภิรโต ต่างขอร้อง
ให้หลวงตาบัวโดยเฉพาะเป็นผู้เขีย น
ประวัติของท่านโดยถ่ายเดียว เมื่อขอ
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ถวายค�ำขอร้อ งนี้ก ลับคืน หาคณะกรรมการที่ ป ระชุ ม ก็ ข อร้อ งกลั บ คื นอย่า งเดิ ม
จึงตกลงใจสนองพระคุณหลวงปู่ท่านตามก�ำลังความสามารถเท่าที่จะเป็นไปได้
ดังนั้นจึงขออภัยจากท่านคณะกรรมการที่รับผิดชอบของงานนี้ และท่านผู้อ่าน
ทั้งหลายในความบกพร่องที่มีในหนังสือเล่มนี้ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
แต่การเขียนประวัตขิ องท่านจะเขียนเท่าทีจ่ ำ� เป็น ทัง้ เวลาท่านเป็นฆราวาส และ
เวลาท่านมาบวชเป็นพระจนถึงวาระสุดท้าย เพือ
่ ให้ทน
ั กับงานซึง่ ก�ำหนดจะมีขน
ึ้ ตาม
ที่ประชุมก�ำหนดในลักษณะคาดๆ เอาไว้เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรง
โปรดเกล้าฯ อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมก�ำหนดวันที่ ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๒๗ หากจะเขียนให้เต็มตามความเป็นมาทุกแง่ทก
ุ มุมทัง้ สองเพศ คือเพศฆราวาส
และเพศสมณะของท่าน เรื่องจะมากมายซึ่งอาจไม่ทันกับเวลาที่มีน้อยอยู่แล้ว
การเขียนประวัตท
ิ ่าน จะเขียนตามเค้าโครงของต้นฉบับทีเ่ จ้าอาวาสวัดถ�ำ้ กลองเพล
น�ำมามอบให้ ซึ่งมีเนื้อเรื่องแต่เริ่มต้นชีวิตแห่งฆราวาส จนถึงที่สุดแห่งเพศสมณะ
นับว่าสมบูรณ์ในความรู้สึกของผู้เรียบเรียงที่ได้อ่านดูก่อนเขียนประวัติท่าน
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ชีวประวัติของหลวงปู่ขาว

พระหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ�ำ้ กลองเพล อ.หนองบัวล�ำภู
จ.อุดรธานี นามเดิมท่านชื่อ ขาว โคระถา
เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.
๒๔๓๑ ตรงกั บ วั น อาทิ ต ย์ ปีช วด
ณ บ ้า น บ ่อ ช ะ เ น ง ต . ห น อ ง แ ก ้ว
อ.อ�ำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี บิดาชือ
่
พั่ว มารดาชื่อ รอด โคระถา

โคระถา ๖. นางหลอด โคระถา
๗. นางใหล โคระถา พีแ่ ละน้องได้ถงึ แก่
อนิจกรรมไปหมดแล้ว
การอาชี พ เมื่ อ เป็น ฆราวาสของ
หลวงปู่ ท่านท�ำนาค้าขาย เป็นคนขยัน
หมั่นเพียรมาก มีนิสัยซื่อสัตย์ สุจริต
โอบอ้อมอารีกบ
ั ญาติมต
ิ รเพือ
่ นฝูง และ
ผู้เกี่ยวข้องดีมาก ใครๆ ก็รักและชอบ
คบค้าสมาคม มีเพื่อนฝูงมาก แต่เป็น
เพื่ อ นที่ ดี มิ ใ ช่แ บบมี เ พื่ อ นฝู ง มาก

ท ่า น มี พี่ น ้อ ง ร ่ว ม บิ ด า ม า ร ด า
เดียวกัน ๗ คน ตามล�ำดับดังนี้
๑. นางวัน โคระถา ๒. นายบุญจันทร์
โคระถา ๓. นางหนู แ ดง โคระถา
๔. หลวงปู่ขาว โคระถา ๕. นายกาเหว่า
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เหล้ายาปลาปิ้งมาก ลากกันลงนรกทั้งเป็นและล่มจมไปเป็นแถวๆ ดังที่รู้ๆ เห็นๆ
กันอยู่ในสมัยจรวดรวดเร็วทันใจ คนสมัยนัน
้ มักมีแต่คนดี การคบกันจึงเป็นสง่าราศี
แก่วงศ์สกุลมากกว่าจะพาให้เสียหายล่มจม
เมื่ออายุ ๒๐ ปี บิดามารดาก็จัดให้มีครอบครัว ภรรยาชื่อ นางมี มีบุตรธิดา
ด้วยกัน ๗ คน คนหัวปีเป็นชายชื่อ ค�ำมี ได้ออกบวชตามพ่อคือหลวงปู่ เวลาท่าน
ออกบวชแล้วจนสิ้นอายุในเพศนักบวชเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ นี่เองที่วัดถ�้ำกลองเพล
เมื่อบวชแล้วก็ติดสอยห้อยตามหลวงปู่ และมาอยู่ที่วัดถ�้ำกลองเพลด้วยจนถึงวาระ
สุดท้ายแห่งชีวต
ิ คนทีส
่ องชือ
่ นายลี โคระถา เป็นผู้มศ
ี รัทธา อุตส่าห์ตด
ิ ตามมาปฏิบต
ั ิ
และถวายอาหารบิณฑบาตหลวงปู่เป็นประจ�ำ ลูกที่มีนิสัยทางศาสนาอย่างเด่นชัด
มีอยู่ ๒ คน นอกนั้นก็ธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆ ไป แต่จะไม่ออกนามลูกๆ ท่าน
ท่านอยู่ครองฆราวาสตามประเพณีของโลก.......ปี แต่รู้สึกไม่ค่อยราบรื่น
ชื่นใจนักในระหว่างคู่ครองทั้งสองที่อยู่ร่วมกันมา เนื่องจากภรรยาไม่ตั้งอยู่ใน
ความสันโดษ คือ ความยินดีในสมบัตท
ิ ม
ี่ อ
ี ยู่ของตนได้แก่ค่ค
ู รอง แต่ชอบหาเศษ
หาเลยซึง่ เป็นยาพิษท�ำลายจิตใจของอีกฝ่ายหนึง่ ตลอดสมบัตแ
ิ ละความมัน
่ คง
ของครอบครัว คือเมียคบชู้สู่ชายอื่นซึ่งเป็นประเภทกาฝากอันเป็นตัวท�ำลาย
ถ่ายเดียว จนถึงกับอยู่ด้วยกันไม่ได้จิรังยั่งยืน หากจะคิดว่าถึงวาระกรรมหรือ
ธรรมบันดาลก็สด
ุ จะคาดคิดค้นเดาได้ถก
ู เพราะถ้าไม่มเี หตุสะเทือนใจอย่างหนัก
เช่นนี้เกิดขึ้น ท่านอาจจะยังไม่คิดในแง่อรรถธรรมถึงกับต้องสละตนออกบวช
ในระยะนั้นก็ได้ เพราะเท่าที่ทราบในประวัติความเป็นมาของการครองเรือน
ที่เป็นต้นเหตุให้ท่านคิดมากถึงกับคิดถึงการออกบวชก็มาจากสาเหตุที่เมียมีชู้
ไม่อาจสงสัยไปอย่างอื่นอยู่แล้ว
ดังนัน
้ การทีเ่ มียมีช้ห
ู รือผัวมีชู้ เมียมีหลายผัว หรือผัวมีหลายเมียเหล่านี้ จึงควร
ยกให้กเิ ลสราคะตัณหาตัวไม่ร้จู ก
ั อิม
่ พอกวาดต้อนเข้าสู่คลัง มหิจฉ
ฺ ตา ของมันไปเสีย
เพื่ อ ไม่ใ ห้มี ค วามกระทบกระเทื อ นถึ ง อี ก ฝ่า ยหนึ่ ง ที่ ไ ม่มี ส ่ว นรู ้เ ห็ น และผิ ด ด้ว ย
เพราะเรื่องท�ำนองนี้มีอยู่ทั่วไปและยิ่งจะนับวันมากขึ้นถ้าโลกต่างพอใจส่งเสริม
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โดยไม่สนใจเห็นโทษของมันด้วยอรรถธรรม คือ สนฺตฏ
ุ ฺฐี ปรมํ ธนํ ความยินดีเฉพาะ
ผัว-เมียของตนเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐอยู่แล้ว เพราะความสงบสุข
ของครอบครัวผัว-เมียอยู่ที่ความยินดีต่อกัน และอยู่ที่โอวาทแห่งธรรมบทนี้ มิได้
อยู่ที่ มหิจฉ
ฺ ตา หลายผัวหลายเมียดังทีค
่ ด
ิ และสนใจใฝ่ฝันกันเลย ดังนัน
้ โลกครอบครัว
ผัวเมียถ้าอยากมีความสงบสุขร่มเย็นจิรังยั่งยืน จึงไม่ควรฝักใฝ่ใส่ใจเสาะแสวงหา
หญิ ง ชายเศษเดนประเภทยาพิ ษ มาเคลื อ บแฝงครอบครั ว ผั ว เมี ย ควรรั ก สงวน
และบ�ำรุงรักษาสมบัติคือคู่ครองที่มีอยู่ของตนให้มีความอบอุ่นตายใจและเห็นอก
เห็นใจกันตลอดไปจนวันอวสาน จะเป็นผู้ครองความสุขได้สมใจที่ใฝ่ฝัน
้ ย่อมเหมือนไฟในครัวเรือน โลกปราศจากไม่ได้ทงั้ สองอย่าง
ค�ำว่า ราคะตัณหา นัน
คือต้องเสาะแสวงกันทัง้ หญิงทัง้ ชายในเรือ
่ งครอบครัวผัวเมีย เพราะราคะตัณหาเป็น
นายบังคับให้จำ� ต้องแสวงไฟส�ำหรับหุงต้มแกง ตลอดแสงสว่างต่างๆ อันหาประมาณ
ไม่ได้ จ�ำต้องมีส�ำหรับมนุษย์และครอบครัว ทั้งสองอย่างนี้หากน�ำมาท�ำประโยชน์
ตามความจ� ำ เป็น ก็ ย ่อ มสนองความต้อ งการได้เ ท่า ที่ ค วร แต่ถ ้า ประมาทลื ม ตั ว
ขาดความระมัดระวัง ทั้งสองอย่างนี้ย่อมเผาผลาญมนุษย์ให้ฉิบหายวายปวงไปได้
ไม่อาจสงสัย ดังนั้นปราชญ์ท่านจึงสอนมนุษย์ผู้อยู่ใต้อ�ำนาจแห่ง ราคคฺคิ โทสคฺคิ
โมหคฺคิ เหล่านี้ด้วยธรรมอันเป็นน�ำ้ ดับไฟ ไม่ปล่อยให้ลุกลามใหญ่โตจะกลายเป็น
โลกวินาศ เช่นเดียวกับการรักษาไฟในบ้านไม่ให้เป็นอันตรายแก่ตนและสมบัติ
ทั้งหลายฉะนั้น
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สาเหตุให้ท่านออกบวช
การเริม
่ ออกบวชของท่านได้ปรากฏขึน
้ ในวาระต่อมา
ที่ได้พบเห็นสิ่งที่รักและปักลึกสุดขั้วหัวใจ กลับกลาย
เป็นมหาภัยสังหารท�ำลายหัวใจอย่างไม่เคยคาดคิด
มาก่อนเลย
ท่านเองเกิดความทุเรศและความ
เคี ย ดแค้น แสนจะอดกลั้ น ทนทานได้
ในเหตุการณ์นั้น แต่ก็คงมีบารมีธรรม
ที่เคยบ�ำเพ็ญมา มาช่วยสะกิดใจไว้ได้
ทั น ท่ว งที ใ นขณะนั้ น ว่า แม้แ ต่ม ดตั ว
เล็กๆ กัดเรายังรู้สึกเจ็บ และปัดออก
ในทันทีทน
ั ใด ก็การฆ่าคนให้ล้มตายนัน
้
ความทุกข์ของผู้จะถูกฆ่าแม้เป็นฝ่ายผิด
และรู้ตัวว่าผิดจะมีทุกข์มากขนาดไหน
จงยับยัง้ ใจไว้พจิ ารณาให้ดแี ละละเอียด

ถีถ
่ ้วนก่อนจะสายเกินแก้ว่าท�ำไมเราจึง
เป็นผู้ยินดีและพอใจท�ำในสิ่งเลวร้าย
ที่ โ ลกทั้ ง หลายไม่พึ ง ปรารถนาและ
ปราชญ์ตเิ ตียนอย่างยิง่ เช่นนี้ เราฆ่าเขา
ให้ตายสมใจแล้ว เราจะได้อะไรทีพ
่ งึ ใจ
เป็น เครื่ อ งตอบแทนบ้า ง นอกจาก
มหั น ตโทษมหั น ตทุ ก ข์ล ้ว นๆ ไม่มี
ประมาณเท่านั้น จะสะท้อนย้อนกลับ
มาเผาผลาญเรา ค�ำว่า เมียมีชู้ ผัวมีชู้
เมียมีหลายผัว ผัวมีหลายเมีย นีเ้ พิง่ มา
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เกิดแก่เราคนเดียวเท่านั้นหรือ ในโลกทั้งหลายตลอดวงนักปราชญ์ที่ท่านมาเป็น
ศาสดา มาเป็น พระสาวก มาเป็น ครู อ าจารย์ส อนเรา ท่า นไม่เ คยมี เ คยเจอสิ่ ง
สกปรกอันเป็นสมบัติของสัตว์นรกเหล่านี้มาละหรือ ในโลกมีเฉพาะเราคนเดียว
เจอเฉพาะเราคนเดียวเท่านี้หรือ รีบคิดและตัดสินใจให้ถูก ถ้าจะไม่ตั้งหน้าท�ำลาย
ตัวเองให้ฉิบหายจนไม่มีเชื้อแห่งความดีเป็นเครื่องสืบต่อภพต่อชาติในภพต่อไป
คนเราจะรู้ว่าตนโง่หรือตนฉลาด จะล่มจมหรือจะเอาตัวรอดปลอดภัยถึงแดนแห่ง
ชัยชนะได้ ย่อมถือเหตุการณ์เป็นเครื่องวัดตวงในการปฏิบัติตัวต่อเหตุการณ์นั้นๆ
ปราชญ์ทงั้ หลายแต่ดก
ึ ด�ำบรรพ์มา ท่านไม่เคยเสียท่าเสียทีเพราะการทุ่มตัว
ให้กับสิ่งเลวทรามทั้งหลาย นอกจากท่านคิดอุบายพลิกแพลงเปลี่ยนแปลง
สิ่ ง เลวร้า ยให้ก ลายมาเป็น ปุ ๋ย หล่อ เลี้ ย งธรรมให้เ จริ ญ ภายในใจถ่า ยเดี ย ว
แต่ตว
ั เจ้าเอง ท�ำไมจะท�ำตัวเป็นมนุษย์เหลวแหลกแตกกระจายไม่เป็นท่าด้วย
การท�ำชั่วตามเหตุการณ์ของโลกที่ไม่มีประมาณแห่งความพอดีที่ผู้อื่นก่อขึ้น
เช่นนี้เล่า? เพียงเท่านี้ไม่อาจยับยั้งได้ เจ้าจะพยุงตัวเพื่อความดีงามไปได้
อย่างไร เมียของเจ้าเขาลุอำ� นาจแห่งราคะตัณหาไปตามประสาของหญิงทีไ่ ม่มี
เขตแดน แต่ตว
ั เจ้าเองทีเ่ ข้าใจว่าตัวเป็นฝ่ายถูกฝ่ายดีกว่าเขา แต่แล้วเจ้าก็จะ
ลุอ�ำนาจไปตามโทสะ ความอาฆาตมาดร้าย และท�ำลายเขาให้ตายสมใจนั้น
ในคนทั้งสองคือเมียผู้นอกใจกับตัวเจ้าเองผู้ฆ่าเมียและชายชู้ให้ตายพร้อมกัน
ในขณะเดียวสองคนนัน
้ จะจัดว่าใครเลวร้ายกว่าใคร ตามสายธรรมของจอมปราชญ์
มีพระศาสดาเป็นพยานแล้ว ตัวเจ้าเองต้องจัดว่าเป็นผู้ทำ� กรรมชัว่ อย่างหนักมาก
จนไม่มีมหาเมตตาในธรรมบทใดบาทใดให้อภัยเจ้าได้ เจ้าต้องลงนรกหลุม
มหันตทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่เป็นอย่างอืน
่ เลย เจ้าจะเชือ
่ โทสะกิเลสทีก
่ ำ� ลังรุมล้อม
พัดผันหัวใจของเจ้าเพื่อให้เป็นไปตามอ�ำนาจของมัน หรือจะเชื่อธรรมของ
จอมปราชญ์ทเี่ คยพยุงสัตว์โลกผู้ได้ทก
ุ ข์ให้เบาบางสร่างซามานานแสนนาน รีบคิด
และตัดสินใจโดยถูกทางเดีย
๋ วนี้ อย่าชักช้าล้าหลัง กิเลสตัวโหดร้ายจะแซงธรรม
และขย�ำตัวเจ้าให้แหลกทัง้ เป็นถ้าไม่รบ
ี จัดการกับมันแต่ขณะนี้
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ท่า นว่า เป็น ที่แ ปลกประหลาดและอั ศ จรรย์อ ย่า งไม่เคยคาดเคยฝัน มาก่อ น
พอความอัศจรรย์ผุดขึ้นจากภายในอันเป็นเชิงบอกเตือนด้วยอุบายต่างๆ ราวกับ
ครูอาจารย์ทเี่ คารพนับถือมานัง่ สัง่ สอนเราอยู่เฉพาะหน้าให้สงบลงไป ใจทีเ่ ป็นเหมือน
กองเพลิ ง ใหญ่ซึ่ ง ก� ำ ลั ง ส่ง เปลวเต็ ม ที่ พ ร้อ มจะเผาไหม้สิ่ ง ที่ กี ด ขวางอยู ่เ วลานั้ น
ให้เป็นผุยผง ชั่วประเดี๋ยวใจนั้นได้สงบตัวลงอย่างเงียบผิดธรรมดา และเกิดความ
สลดสังเวชในเหตุการณ์เกี่ยวกับเมียนอกใจ พร้อมด้วยความอ่อนโยนที่เต็มไปด้วย
ความสงสารและความให้อภัยเต็มดวงใจ พร้อมกับความเห็นโทษแห่งความโหดร้าย
หมายชีวิตอย่างถึงใจในขณะเดียวกัน ยกมือขึ้นประนม สาธุๆๆ พระธรรมท่าน
โปรดปรานว่าทีส
่ ต
ั ว์นรกไว้ได้ทน
ั ท่วงทีหลังจากมรสุมในหัวใจสงบลงโดยสิน
้ เชิงแล้ว
ใจกลับว่างเปล่าโล่งสบายหายทุกข์เข็ญเวรภัยทัง้ ปวงในขณะนัน
้ ราวกับเกิดชาติใหม่
ขึน
้ มาในร่างกายและใจดวงเดียวกัน ท�ำให้คด
ิ ทบทวนหวนกลับไปกลับมา ย้อนหน้า
ย้อนหลัง ทัง้ อดีตทีเ่ คยตีบตันอัน
้ ตู้จนจะหาทางออกไม่ได้ถงึ กับจะคิดเผาไหม้ตวั เอง
สดๆ ร้อนๆ โดยเห็นว่าเป็นทางออกที่ดี ทั้งอนาคตเกี่ยวกับความเป็นไปในวัน
ข้างหน้าว่าจะควรปฏิบต
ั อ
ิ ย่างไรจึงจะสมมักสมหมาย ไม่คลุกเคล้าด้วยมูตรด้วยคูถ
ด้วยฟืนด้วยไฟดังที่เป็นมาแล้วที่น่าสลดสังเวชน่าขยะแขยงและไม่พึงปรารถนา
ตลอดอนันตกาล
แต่ก่อนท่านไม่ได้คด
ิ อะไรมากไปกว่าการหวังความเจริญในทางโลก เมือ
่ มา
ประสบเหตุการณ์ธรรมทูตนี้ ความรู้สก
ึ ส�ำนึกทัง้ หลายจึงหนักไปในอรรถในธรรม
มากกว่าจะคิดไปในแง่อน
ื่ ๆ จนถึงขัน
้ ปลงใจบวชด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆ
เนื่องจากอะไรก็เคยคิดเคยผ่านมามากต่อมากแล้ว สิ่งที่จะให้สมหวังไม่ค่อย
ปรากฏ มักมีแต่สงิ่ ไม่พงึ หวังมาปรากฏซ�ำ้ ๆ ซากๆ จนถึงขัน
้ ชอกช�ำ้ เต็มทีแ
่ ทบจะ
หาที่ปลงที่วางไม่ได้ คิดเห็นแต่ธรรมอย่างเดียวจะพึ่งเป็นพึ่งตายได้ ด้วยการ
ออกบวชปฏิบัติธรรมให้เต็มก�ำลังความสามารถ อย่างอื่นๆ ไม่ค่อยมีในห้วง
แห่งความคิดนึก จึงได้ตัดสินใจออกบวช โดยบอกความประสงค์ให้ญาติมิตร
เพื่อนฝูงทราบแล้ว ก็ออกถวายตัวเป็นนาคในวัดเพื่อบวชโดยไม่ชักช้า
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การบวชของหลวงปู่ขาว

ท่านออกบวชคราวแรก บวชทีว่ ด
ั โพธิศ
์ รี บ้านบ่อชะเนง
ต� ำ บลหนองแก้ว อ� ำ เภออ� ำ นาจเจริ ญ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี
เมือ
่ วันที.่ ... พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๒
โดยพระครูพุฒิศักดิ์ เจ้าคณะอ�ำเภอ
อ�ำนาจเจริญ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์บุญจันทร์ เป็นพระกรรมวาจา
และอยู่จ�ำพรรษาเพื่อศึกษาหลักพระ
ธรรมวินัยในวัดโพธิ์ศรีถึง ๖ ปี ในเวลา
ที่อยู่ในวัดนั้น สังเกตดูครูอาจารย์และ
เพื่ อ นภิ ก ษุ ส ามเณรด้ว ยกั น ประพฤติ
ปฏิบต
ั พ
ิ ระธรรมวินย
ั ก็เป็นลุ่มๆ ดอนๆ

ผิดๆ พลาดๆ ไม่เป็นที่จับใจเชื่อถือได้
ไม่ส มเจตนาที่ อ อกบวชเพื่ อ มรรค
เพื่อผลด้วยความบริสุทธิ์ใจดังที่ตั้งไว้
เมือ
่ คิดอ่านทบทวนเกีย
่ วกับการอยู่และ
การออกปฏิบต
ั ธิ รรมจนเป็นทีแ่ น่ใจแล้ว
จึงเข้ากราบลาอุปัชฌาย์อาจารย์ตลอด
ญาติ มิ ต รเพื่ อ นฝู ง เพื่ อ ทราบเจตนา
และความประสงค์ในการออกปฏิบัติ
ธรรม
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อุปสรรค
ในการออกเที่ยวธุดงคกรรมฐาน

ตอนก่อนปฏิบัติกรรมฐาน ท่านก็เคยได้รับอารมณ์
เขย่าก่อกวนใจนานาประการที่จะให้เป็นอุปสรรคต่อ
การบ�ำเพ็ญจากคนทั้งหลาย
ทั้ ง เป็น พระทั้ ง เป็น ฆราวาสว่า
เวลานี้มรรคผลนิพพานหมดเขตหมด
สมัยไปนานแล้ว ใครจะบ�ำเพ็ญถูกต้อง
ดีงามตามพระธรรมวินัยเพียงไร ก็ไม่
สามารถบรรลุ ผ ลส� ำ เร็ จ ตามใจหวั ง
ได้บ ้า ง ว่า การบ� ำ เพ็ ญ ภาวนาท� ำ ให้
คนเป็นบ้า ถ้าใครอยากเป็นบ้าก็ออก
บ� ำ เพ็ ญ ภาวนา ถ้า ใครยั ง อยากเป็น

คนดี เ หมื อ นชาวบ้า นเขาก็ ไ ม่ค วร
ออกกรรมฐานเพื่ อ ความเป็น บ้า บ้า ง
ว่าสมัยนี้เขาไม่มีพระธุดงคกรรมฐาน
กันหรอก นอกจากพระธุดงคกรรมฐาน
ที่ จ� ำ หน่า ยตะกรุ ด คาถาวิ ช าอาคม
ของขลังต่างๆ เช่น พวกเสน่ห์ยาแฝด
อยู่ยงคงกระพันชาตรี ดูฤกษ์งามยามดี
ดู ช าตาราศี เ ท่า นั้ น ส่ว นพระธุ ด งค-
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กรรมฐานที่ด�ำเนินตามทางพระธุดงค์นั้นไม่มีแล้วส�ำหรับทุกวันนี้ อย่าไปท�ำให้
เสียเวลาและเหนือ
่ ยเปล่าเลย สู้อยู่สบายอย่างนีไ้ ม่ได้บ้าง บรรดาอุปสรรคทีก
่ ด
ี ขวาง
ทางออกบ�ำเพ็ญธุดงควัตรในเวลานั้นรู้สึกมีมากมาย ส�ำหรับท่านเองไม่ยอมฟัง
เสียงใคร แต่ไม่คัดค้านให้เป็นความกระเทือนใจกันเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร
ทัง้ สองฝ่าย ในความรู้สก
ึ ทีฝ
่ ังลึกอยู่ภายในท่านมีว่า คนเหล่านีแ้ ละพระอาจารย์เหล่านี้
มิได้เป็นเจ้าของศาสนา มิได้เป็นเจ้าของมรรคผลนิพพาน และมิได้เป็นผู้มีอ�ำนาจ
ท�ำผู้อื่นให้เป็นบ้าเป็นบอได้ พอจะเชื่อถือได้ เราเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกับ
พระธรรมและพระสงฆ์สาวกอรหันต์เท่านั้นว่าเป็นผู้ประเสริฐในโลกทั้งสาม ท่านที่
พู ด หว่า นล้อ มกีด กัน ไม่ใ ห้เราออกกรรมฐานด้ว ยอุ บ ายต่า งๆ นี้ มิใ ช่ผู ้วิ เศษวิ โ ส
อะไรเลย เพียงมองดูกิริยาท่าทางที่แสดงออกก็พอทราบได้ว่าเป็นนักปราชญ์หรือ
เป็นคนพาล มีสันดานเป็นอย่างไรบ้าง ฉะนั้น ค�ำกีดกันหวงห้ามใดๆ ที่แสดงออก
จึงไม่เป็นสิ่งที่เราจะน�ำมาวินิจฉัยให้เสียเวลา เราจะต้องออกปฏิบัติกรรมฐาน
โดยถ่ายเดียวในไม่ช้านี้ และจะค้นหาของจริงตามหลักธรรมที่ประทานไว้จน
สุดก�ำลังความสามารถขาดดิ้นสิ้นซาก พระกรรมฐานคือตัวเราเอง ตายก็ยอม
ถวายชีวิตไว้กับพระธรรมดวงเลิศ
เมื่อพร้อมแล้ว ท่านก็ออกเดินธุดงค์ในท่ามกลางประชาชนและครูอาจารย์
ทัง้ หลายทีก
่ ำ� ลังชุมนุมกันอยู่ในวัดเวลานัน
้ เวลาจะไป ท่านพูดสัง่ เสียด้วยความจริงใจ
เพือ
่ เป็นการแก้ปัญหาต่างๆ ทีค
่ ด
ั ค้านโดยปริยายว่า “เมือ
่ กระผมและอาตมาไปแล้ว
ถ้าสอนตัวเองไม่ได้เต็มภูมจิ ต
ิ ภูมธ
ิ รรมตราบใด จะไม่มาให้ท่านทัง้ หลายเห็นหน้า
ตราบนั้น จะหวังตายเพื่อความรู้ความเห็นแจ้งในธรรมเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่น
แน่นอน กรุณาช่วยจ�ำค�ำนี้ไว้ด้วยหากยังมีวาสนาได้กลับมาพบหน้ากันอีก
จะลืมไปเสีย การทีเ่ ราจะมีโอกาสได้พบเห็นกันในอนาคตจึงมีอยู่เพียงอย่างเดียว
ดังที่เรียนแล้ว คือการรู้เห็นธรรมประจักษ์ใจหายสงสัยโดยสิ้นเชิงแล้ว ถึงจะ
กลับมาให้ท่านทั้งหลายเห็นหน้า”
ท่านว่าขณะทีผ
่ ้ค
ู นส่วนมากทัง้ พระอาจารย์ใหญ่ๆ ทัง้ ฆราวาสทีช
่ าวบ้านเคารพ
นับถือกันว่าเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตพูดคัดค้านกีดกันอยู่นั้น ใจเราเหมือนจะ
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กัดเพชรทั้งก้อนให้แหลกเป็นผุยผงไปในนาทีเดียว และเหมือนจะเหาะเหินเดิน
ไปทางอากาศให้เขาดูในเวลานั้น รู้สึกมันมานะมันกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ภายในใจ
ราวกับจะออกแสงแจ่มจ้าพุ่งออกมาให้คนทัง้ หลายเหล่านัน
้ เห็นเสียที ซึง่ เป็นลักษณะ
ประกาศตนว่า “นี่ไงล่ะแสงเพชรอยู่ในใจข้านี้ไงล่ะ พากันเห็นหรือยัง จะพากัน
มัวประมาทข้าว่าจะไปเป็นบ้าเป็นบอลูบคล�ำอะไรต่างๆ อยู่นั้นหรือ ใจข้ากับ
ใจท่านทัง้ หลายมันมิได้เป็นใจดวงเดียวกัน พอจะกวาดต้อนเข้ามามัว่ สุมชุมนุม
กันตายแบบไม่มีคุณค่าราวกับหมาตายอย่างไรกัน ข้ายังไม่พอใจจะตายตาม
แบบที่ท่านทั้งหลายจะพาตายอยู่เวลานี้ ข้าประสงค์จะตายแบบพระพุทธเจ้า
พาตายซึ่งไม่มีเชื้อแห่งภพเหลือหลออยู่เลย ตายแบบนี้ข้าเคยตายมามาก
ต่อมากแล้วจนไม่สามารถจะพรรณนาป่าช้าของตนได้ แม้ไม่ร้ด
ู ้วยญาณ ข้าก็เชือ
่
พระพุทธเจ้าผู้ทรงญาณอันเอกไม่มีใครเสมอเหมือน”
เสร็จแล้วก็ลาพระอาจารย์นก
ั ปราชญ์ทงั้ หลายออกเดินทางท่ามกลางประชาชน
จ�ำนวนมาก มุ่งหน้าไปทางพระธาตุพนม เดินบุกป่าฝ่าดงไปด้วยเท้าตามทางล้อทาง
เกวียน เพราะสมัยนัน
้ ถนนไม่มแ
ี ม้แต่รป
ู ร่าง นอกจากทางคนเดินเท้าและทางเกวียน
เท่านั้น ในดงใหญ่นั้นช้างก็ชุม เสือก็มาก สัตว์ป่าชนิดต่างๆ มีเต็มไปทุกหนทุกแห่ง
เพราะไม่มี บ ้า นผู ้บ ้า นคนมากเหมื อ นสมั ย ทุ ก วั น นี้ ซึ่ ง ไปที่ ไ หนมี เ ต็ ม ไปด้ว ยผู ้ค น
บ้านเรือน ป่าก็ป่าจริงๆ ถ้าเดินผิดทางก็มีหวังอดข้าวหรืออาจตายได้ เนื่องจาก
ไม่พบบ้านพบเรือนคนทีไ่ หนเลย แม้เดินทางตัง้ วันก็แทบจะไม่เจอบ้านคน อุตส่าห์เดิน
บุกป่าฝ่าดงมาจนถึงพระธาตุพนม ลุถงึ อุดรฯ หนองคาย เพือ
่ ตามหาท่านอาจารย์มน
ั่
ซึ่งทราบว่าท่านจ�ำพรรษาอยู่ที่อ�ำเภอท่าบ่อ
เมื่อไปถึงและอาศัยอยู่กับท่าน ได้พักอบรมกับท่านชั่วระยะเท่านั้น ยังไม่จุใจ
ที่อยากอยู่เลย ท่านก็หนีจากเราไปทางเชียงใหม่หายเงียบไปเลย คราวนั้นก็นับว่า
เป็นคนสิ้นท่าไปพักหนึ่งเพราะไม่มีครูอาจารย์ให้โอวาทสั่งสอน พอทราบข่าวว่า
ท่านอาจารย์มั่นไปพักบ�ำเพ็ญเพียรอยู่ที่เชียงใหม่ จึงพยายามตามหลังท่านไปโดย
การเที่ยวธุดงคกรรมฐานไปเรื่อยๆ ตามล�ำแม่น�้ำโขง จนลุถึงเชียงใหม่และเที่ยว
บ�ำเพ็ญอยู่ตามอ�ำเภอต่างๆ ด้วยความสงบสุข
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ที่ที่ท่านพักบ�ำเพ็ญแต่ละแห่งนั้นล้วนเป็นป่าเป็นเขาและห่างไกลจากหมู่บ้าน
มาก ท่านอาจารย์มน
ั่ เองก็เทีย
่ วอยู่ตามแถบนัน
้ เช่นกัน แต่ตามท่านไม่พบอย่างง่ายๆ
เพราะท่า นชอบปลี ก ตั ว จากหมู ่ค ณะอยู ่เ สมอ ไม่ย อมให้ใ ครพบอย่า งง่า ยดาย
ท่านก็พยายามตามท่านอย่างไม่ลดละ จนได้พบและได้ฟังการอบรมจากท่านจริงๆ
แต่ท่านไม่ค่อยให้ใครอยู่ด้วย ท่านชอบอยู่เฉพาะองค์เดียว ท่านว่าท่านก็พยายาม
ไปอยู่ในแถวใกล้เคียงท่าน พอไปมาหาสู่เพือ
่ รับโอวาทได้ในคราวจ�ำเป็น เมือ
่ เข้าไป
เรียนศึกษาข้ออรรถข้อธรรม ท่านก็เมตตาสั่งสอนอย่างเต็มภูมิไม่มีปิดบังลี้ลับ
แต่ไม่ค่อยให้ใครอยู่ด้วย ท่านว่าท่านก็พอใจที่ท่านเมตตาสั่งสอนในเวลาจ�ำเป็น
เข้าไปเรียนถาม เมื่อหมดข้อข้องใจแล้วก็กราบลาท่านไปบ�ำเพ็ญตามล�ำพัง มีการ
เข้าๆ ออกๆ อยู่เสมอ เมือ
่ อยู่นานไปบางปีท่านก็เมตตาให้เข้าไปจ�ำพรรษาด้วย รู้สก
ึ
ดีใจเหมือนตัวจะลอยทีพ
่ ยายามมาหลายปีเพิง่ ส�ำเร็จ จากนัน
้ ก็ได้จำ� พรรษากับท่าน
เรือ
่ ยมา การบ�ำเพ็ญทางจิตภาวนารู้สก
ึ ได้กำ� ลังขึน
้ เป็นล�ำดับตอนไปอยู่ทเี่ ชียงใหม่แล้ว
พร้อมกับได้ครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะน�ำสั่งสอน ใจจึงเหมือนจะเหาะจะบิน
ด้วยอ�ำนาจแห่งความอิ่มเอิบในธรรมที่ปรากฏอยู่กับใจ ไม่มีความอับเฉาเศร้าใจ
เพราะความเป็นลุ่มๆ ดอนๆ ของใจเหมือนพักอยู่ทอ
ี่ น
ื่ ๆ ใจนับวันเจริญขึน
้ โดยล�ำดับ
ทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญา มีความเพลิดเพลินในความเพียรทั้งกลางวันและ
กลางคืนไม่มีเวลาอิ่มพอ
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ช้างใหญ่เข้ามาหาท่าน
ในเวลากลางคืนยามดึกสงัด

คืนวันหนึง่ ในพรรษา ทราบว่าท่านจ�ำพรรษาอยู่ด้วยกัน
๒ องค์ เวลาดึกสงัด ท่านก�ำลังนัง่ ภาวนาอยู่ในกุฎเี ล็กๆ
ขณะนั้ น ช้า งใหญ่เ ชื อ กหนึ่ ง ที่
เจ้าของเขาปล่อ ยให้เที่ยวหากิ น ตาม
ล� ำ พั ง ในป่า เขาแถบนั้ น ไม่ท ราบว่า
มาจากที่ไหน เดินต้วมเตี้ยมเข้ามาใน
บริเวณด้านหลังกุฎีท่าน และเดินตรง
เข้ามาหากุฎท
ี ่าน แต่เผอิญกุฎด
ี ้านหลัง
มี ม ้า หิ น ใหญ่ก ้อ นหนึ่ ง บั ง อยู ่ ช้า งจึ ง

ไม่สามารถเข้ามาถึงตัวท่านได้ พอมัน
เข้า มาถึ ง หิ น ก้อ นนั้ น แล้ว ก็ เ อางวง
สอดเข้ามาในกุฎีจนถึงกลดและมุ้งบน
ศีรษะท่านทีก
่ ำ� ลังนัง่ ภาวนาอยู่ เสียงสูด
ลมหายใจดมกลิ่ น ท่า นดั ง ฟู ด ฟาดๆ
จนกลดและมุ้งไหวไกวไปมาและเย็นไป
ถึงศีรษะท่าน องค์ท่านเองก็นั่งภาวนา
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บริกรรมพุทโธๆ อยู่อย่างฝากจิตฝากใจฝากเป็นฝากตายกับพุทโธจริงๆ ไม่มท
ี อ
ี่ าศัย
ช้างใหญ่ตัวนั้นก็ยืนนิ่งอยู่ที่นั้นไม่ยอมหนีไปไหนเป็นเวลา ๒ ชั่วโมงเศษๆ และคง
ยืนดักนิ่งอยู่ทำ� นองนั้น ราวกับจะคอยตะครุบท่านให้แหลกไปในเวลานั้น นานๆ จะ
ได้ยินเสียงลมหายใจและสูดกลิ่นท่านอยู่นอกมุ้งครั้งหนึ่งแล้วเงียบไป จากนั้นก็เดิน
กลับออกไปทางด้านตะวันตกกุฎี แล้วเอามือล้วงเข้าไปในตะกร้ามะขามเปรี้ยว
ที่ข้างต้นไม้ซึ่งโยมเขาเอามาไว้เพื่อขัดฝาบาตรออกมากิน เสียงเคี้ยวดังกร้วมๆ
อย่างเอร็ดอร่อย
ท่า นจึ ง นึ ก ว่า ที นี้ ม ะขามส� ำหรั บ ขั ด ฝาบาตรเราคงเกลี้ ย งไม่มี เ หลื อ แน่น อน
ถ้าลงเจ้าท้องใหญ่พุงหลวงได้คว้าถูกมือแล้ว เมื่อมันกินมะขามเปรี้ยวในตะกร้า
หมดแล้วก็ต้องเดินเข้ามากุฎีเรา คราวนี้ต้องเข้าถึงตัวและบดขยี้เราแหลกไปอย่าง
แน่นอน อย่ากระนั้นเลย เราควรออกไปพูดกับมันให้รู้เรื่องกันเสียบ้าง เพราะสัตว์
พรรค์นี้มันรู้ภาษาคนได้ดี เนื่องจากมันเคยอยู่กับคนมานาน เวลาเราออกไปพูด
กับมันด้วยดีให้ร้เู รือ
่ งแล้ว มันคงฟังเสียงเรา น่าจะไม่ฝืนดือ
้ ทะลึง่ เข้ามา หากมันฝืน
ทะลึ่งพรวดพราดเข้ามาจะฆ่าเราก็ยอมตายเสียเท่านั้น แม้เราไม่ออกไปพูดกับมัน
แต่เวลามันกิ นมะขามหมดแล้วก็ต้องเข้ามาหาเราจนได้ ถ้ามันจะฆ่าก็ต้องตาย
หนีไม่พ้นแน่นอนเพราะเป็นเวลาค�่ำคืน ตาก็มองไม่เห็นหนทางอะไรด้วย พอตกลง
ใจแล้ว ท่านก็ออกจากกุฎีเล็กมายืนแอบโคนต้นไม้หน้ากุฎี แล้วพูดกับมันว่า
“พี่ชาย น้องขอพูดด้วยสักค�ำสองค�ำ ขอพี่ชายจงฟังค�ำของน้องจะพูดเวลานี้”
พอได้ยินเสียงท่านพูดขึ้น มันก็หยุดนิ่งเงียบราวกับสัตว์ไม่มีหัวใจ จากนั้นท่าน
ก็เริ่มมธุภาษิตกับมันว่า
“พี่ชายเป็นสัตว์ของมนุษย์น�ำมาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานานจนเป็นสัตว์บ้าน
ความรู้สึกทุกอย่างตลอดภาษามนุษย์ที่เขาพูดกันและพร�่ำสอนพี่ชายตลอดมานั้น
พีช่ ายรู้ได้ดท
ี ก
ุ อย่างยิง่ กว่ามนุษย์บางคนเสียอีก ดังนัน
้ พีช่ ายควรจะรู้ขนบธรรมเนียม
และข้อบังคับของมนุษย์ ไม่ควรท�ำอะไรตามใจชอบ เพราะการท�ำบางอย่างแม้จะ
ถูกใจเราแต่เป็นการขัดใจมนุษย์กไ็ ม่ใช่ของดี เมือ
่ ขัดใจมนุษย์แล้วเขาอาจท�ำอันตราย
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เราได้ ดีไม่ดีอาจถึงตายก็ได้ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดแหลมคมกว่าบรรดาสัตว์
ทีอ
่ ยู่ร่วมโลกกัน สัตว์ทงั้ หลายจึงกลัวมนุษย์มากกว่าสัตว์ด้วยกัน ตัวพีช่ ายเองก็อยู่ใน
บังคับของมนุษย์ จึงควรเคารพมนุษย์ผ้ฉ
ู ลาดกว่าเรา ถ้าดือ
้ ดึงต่อเขา อย่างน้อยเขา
ก็ตี เขาเอาขอสับลงที่ศีรษะพี่ชายให้ได้รับความเจ็บปวด มากกว่านั้นเขาฆ่าให้ตาย
พี่ชายจงจ�ำไว้ อย่าได้ลืมค�ำที่น้องสั่งสอนด้วยความเมตตาอย่างยิ่งนี้ ต่อนี้ไปพี่ชาย
จงรับศีลห้า น้องเป็นพระ จะให้ศีลห้าแก่พี่ชาย จงรักษาให้ดี เวลาตายไปจะได้ไป
สู่ความสุข อย่างต�่ำก็มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีบุญมีคุณธรรมในใจ ยิ่งกว่านั้นก็ไปเกิด
บนสวรรค์หรือพรหมโลกสูงขึ้นไปเป็นล�ำดับ ดีกว่ามาเกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน เช่น
เป็นช้าง เป็นม้า ให้เขาขับขี่เฆี่ยนตีและขนไม้ขนฟืน ซึ่งเป็นความล�ำบากทรมานจน
ตลอดวันตายก็ไม่ได้ปล่อยวางภาระหนักดังที่เป็นอยู่เวลานี้ พี่ชายจงตั้งใจฟังและ
ตั้งใจรับศีลด้วยเจตนาจริงๆ คือ
ข้อที่หนึ่ง ปาณาฯ อย่าฆ่าคนฆ่าสัตว์ให้เขาตายด้วยก�ำลังการกระท�ำของตน
และอย่าเบียดเบียนคนเบียดเบียนสัตว์ด้วยกัน มันเป็นบาป
ข้อสอง อทินนาฯ อย่าลักขโมยของที่มีเจ้าของหวงแหน เช่น มะขามในตะกร้า
ที่พี่ชายเคี้ยวกินอยู่เมื่อกี้นี้ ซึ่งคนเขาเอามาให้น้องขัดฝาบาตร แต่น้องไม่ให้พี่ชาย
เป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอก เพียงบอกให้ทราบว่าเป็นของมีเจ้าของ ถ้าเขาไม่ให้
อย่ากิน อย่าเหยียบย�่ำท�ำลาย มันเป็นบาป
ข้อสาม กาเมฯ อย่าเสพสัตว์ที่เขามีเจ้าของหวงแหน มันเป็นบาป ถ้าจะเสพ
ก็ควรเสพเฉพาะสัตว์ตัวไม่มีคู่ ไม่มีเจ้าของ จึงไม่เป็นบาป
ข้อสี่ มุสาฯ อย่าโกหกหลอกลวง กิรย
ิ าแสดงออกให้ตรงต่อความจริง อย่าแสดง
เป็นกิริยาที่หลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ มันเป็นบาป
ข้อห้า สุราฯ อย่ากินของมึนเมา มีสุราเมรัย เป็นต้น กินแล้วเป็นบาป ตายไป
ตกนรกทนทุกข์ทรมานเป็นเวลานานตั้งกัปตั้งกัลป์กว่าจะหมดกรรมขึ้นจากนรก
แม้พ้นจากนรกขึ้นมาแล้วยังมีเศษแห่งกรรมชั่วติดตัวมาอีก มาเสวยชาติเป็นเปรต

21

เป็นผี เป็นสัตว์เดรัจฉาน ทรมานตามวิบากของตนที่เคยท�ำมา กว่าจะได้มาเกิด
เป็นคนจึงแสนล�ำบากเพราะกรรมชั่วกดถ่วงไว้
พี่ชายจงจ�ำไว้ให้ดีและท�ำตามค�ำที่น้องสั่งสอนนี้จะได้พ้นจากก�ำเนิดของสัตว์
ไปเกิดเป็นมนุษย์เทวบุตรเทวดาในชาติต่อไปโดยไม่สงสัย เอาละ น้องสัง่ สอนเพียง
เท่านี้ หวังว่าพี่ชายจะยินดีท�ำตาม ต่อนี้ไปขอให้พี่ชายจงไปเที่ยวหาอยู่หากินตาม
สบาย เป็นสุขกายสุขใจเถิด น้องก็จะได้เริ่มบ�ำเพ็ญภาวนาต่อไปและอุทิศส่วนกุศล
แผ่เมตตาให้พชี่ ายเป็นสุขๆ ทุกวันเวลาไม่ลดละเมตตา เอ๊า พีช่ ายไปได้แล้วจากทีน
่ ”ี่
เป็นที่น่าประหลาดใจเหลือจะกล่าว ขณะที่ท่านก�ำลังให้โอวาทสั่งสอนอยู่นั้น
ช้างใหญ่ตัวนั้นยืนนิ่งราวก้อนหิน ไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่
น้อยเลย ยืนนิ่งฟังท่านอธิบายจนจบ พอท่านให้ศีลให้พรสิ้นสุดลงและบอกให้ไปได้
มันจึงเริ่มเคลื่อนไหวอวัยวะเสียงปึงปังๆ ราวกับฟ้าดินจะถล่มไปด้วยในขณะที่มัน
เริม
่ หันหลังกลับตัวออกจากทีน
่ น
ั้ หนีไป และไปแบบรู้เรือ
่ งรู้ราวกับค�ำสัง่ เสียทุกอย่าง
จริงๆ คิดดูแล้วน่าสงสารมากที่กายเป็นสัตว์แต่ใจเป็นมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วในค�ำสั่งสอน
ไม่ดื้อดึงฝ่าฝืน สมเป็นสัตว์ใหญ่มีก�ำลังมาก แต่กลับอ่อนโยนด้วยใจที่ระลึกรู้ในค�ำ
ผิดถูกชั่วดีทุกอย่าง พอพระท่านว่าทีนี้พี่ชายไปได้แล้วเท่านั้น ก็หมุนตัวกลับไปเลย
ในทันที เวลาฟังค�ำสั่งสอนก็ตั้งใจฟังเสียจนแทบไม่หายใจเหมือนคนฟังเทศน์พระ
ด้วยความเคารพธรรมฉะนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดและอัศจรรย์ทั้งสองฝ่าย คือฝ่าย
ผู้สั่งสอนช้างก็ช่างมีอุบายแยบคายเลือกเฟ้นค�ำแปลกๆ มาสอนได้อย่างจับใจ
ไพเราะ ไม่เพียงแต่ช้างเป็นสัตว์จะสนใจฟัง แม้มนุษย์เราถ้าได้ฟังในขณะนั้นก็คง
เคลิบเคลิ้มหลงใหลอย่างไม่มีปัญหา เพราะเป็นค�ำมธุภาษิตที่หาฟังได้ยาก ไม่มี
ใครอาจพูดได้อย่างนัน
้ ฝ่ายช้างใหญ่กส
็ นใจฟังด้วยความสนิทติดใจ ไม่กระดุกระดิก
อวัยวะกระทัง่ หูหาง จนพระท่านเทศน์จบกัณฑ์และบอกให้ไปจึงยอมไปเทีย
่ วหากิน
ตามประสาสัตว์ที่แสนดีหายาก จึงท�ำให้คิดซึ้งในใจเพิ่มเข้าไปอีกว่า ไม่ว่าสัตว์
ว่ามนุษย์ ถ้าได้ประสบสิ่งที่ต้องใจแล้ว ย่อมท�ำให้หูแจ้งตาสว่างไปได้เหมือน
ไม่มีกลางคืน ใจซาบซ่านไปด้วยปีติความพอใจไยดีในปิยวาจาที่แสนมีรสชาติ
ซึง่ ปรารถนามานาน แม้จะรับประทานไปมากเพียงไรก็ไม่มวี น
ั อิม
่ วันพอ เพราะ
เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแก่จิตใจ
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หลวงปู่ขาวท่านช่างพูดช่างยอ พูดยอเสียจนช้างใหญ่ตัวนั้นเคลิ้มหลับไปด้วย
ค�ำอ่อนหวานที่มีรสซึ้งฝังอยู่ภายใน เช่นค�ำว่า “พี่ชายพี่มีก�ำลังมาก ส่วนน้องเป็น
ผู้น้อยไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนพี่ชาย น้องกลัวพี่ชายมาก” ฟังแล้วซึ้งสุดจะกล่าว
จนช้างใหญ่หลับทั้งยืนลืมสนใจเสียทุกอย่าง แม้มะขามเปรี้ยวที่ได้หลงเคี้ยวกลืน
เข้าไปบ้างแล้วก็อยากจะคายออกมาใส่ตะกร้าให้น้องชายผู้น่ารักน่าสงสารเสียสิ้น
ไม่อยากให้ตด
ิ ปากติดท้องไปเสียเลย จะเสียศักดิศ
์ รีของช้างตัวใหญ่มก
ี ำ� ลังและแสนรู้
ประหนึง่ ตู้มงคลเคลือ
่ นทีไ่ ด้ พอได้รบ
ั ค�ำสัง่ สอนเต็มพุงแล้วก็ไปเทีย
่ วหากินตามล�ำพัง
มิได้มาเกี่ยวข้องรบกวนพระท่านอีกเลย กระทั่งท่านออกพรรษาแล้วเที่ยวไปที่อื่น
ก็ไม่ปรากฏว่ามันกลับมารบกวนท่านอีก จึงน่าอัศจรรย์ใจสัตว์ตัวแสนรู้
องค์ท่านเองก็ออกเที่ยวไปตามอัธยาศัยเพื่อบ�ำเพ็ญสมณธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
ท่านรู้สก
ึ เป็นพระกรรมฐานทีอ
่ าจหาญเด็ดเดีย
่ วมากประจ�ำนิสย
ั ท�ำอะไรท�ำจริง
ท่านพักอยู่ในภูเขา ได้ให้โยมท�ำทางเดินจงกรมไว้สามสาย สายหนึง่ เพือ
่ เดินบูชา
พระพุทธเจ้า สายทีส
่ องเดินบูชาพระธรรม สายทีส
่ ามเดินบูชาพระสงฆ์สาวกท่าน
ท่านเดินจงกรมทัง้ สามสายนีต
้ ามเวลาเป็นประจ�ำไม่ให้ขาดได้ พอฉันเสร็จก็เริม
่
เดินจงกรมสายพุทธบูชา จนถึงเทีย
่ งวันท่านจึงหยุดพัก พอบ่าย ๒ โมง ก็เริม
่ ลง
เดินสายธรรมบูชาจนบ่าย ๔ โมง ถึงเวลาปัดกวาด สรงน�ำ้ จึงหยุด เมือ
่ ท�ำข้อวัตร
ทุกอย่างเสร็จแล้วก็เริ่มลงเดินสายสังฆบูชาไปจนถึง ๔-๕ ทุ่ม จึงเข้าที่พัก
ภาวนา หลังจากนัน
้ ก็พก
ั จ�ำวัด พอตืน
่ ขึน
้ มาก็เริม
่ เข้าทีท
่ ำ� สมาธิภาวนาจนสว่าง
ถัดจากนั้นก็ลงเดินจงกรมต่อไป จนถึงเวลาออกบิณฑบาตค่อยหยุดเดิน
บางคื น ท่า นนั่ ง ภาวนาจนตลอดสว่า งโดยไม่ลุ ก จากที่ นั่ ง เลยก็ มี คื น ที่ ท ่า น
นัง่ ภาวนาตลอดรุ่ง ใจรู้สก
ึ สว่างไสวมาก แม้ออกจากสมาธิภาวนามาแล้วในเวลาปกติ
ขณะนัง่ ภาวนาตลอดรุ่งนัน
้ ปรากฏว่าโลกธาตุได้ดบ
ั หายไปจากความรู้สก
ึ โดยสิน
้ เชิง
แม้กายตัวเองก็ไม่ปรากฏว่ามีอยู่เลยเวลานั้น เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่ง นับแต่
ขณะนั่งพิจารณาทุกขเวทนาจนดับไปด้วยการพิจารณา จิตได้หยั่งลงสู่ความสงบ
่ รงตัวอยู่ด้วย
อย่างละเอียดแนบแน่น ขณะนัน
้ ปรากฏจ�ำเพาะความรู้เพียงอันเดียวทีท
ความสงบสุขละเอียดอ่อนจนบอกไม่ถูก ไม่มีอารมณ์ใดแม้ส่วนละเอียดปรากฏขึ้น
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ภายในจิต จึงเป็นเหมือนโลกธาตุดับไปพร้อมกับอารมณ์ที่ดับไปจากจิต จนกว่า
ถอนขึน
้ มา อารมณ์ทเี่ คยปรุงจิตจึงค่อยๆ ปรากฏตัวขึน
้ กับจิตทีละเล็กละน้อย จากนัน
้
ก็ท�ำความเพียรต่อไปตามธรรมดา ขณะที่จิตรวมตัวลงสู่ความสงบ แม้เป็นเวลา
หลายชั่วโมงก็ไม่รู้สึกว่านานตามเวลาที่ผ่านไป คงเป็นเอกจิตเอกธรรมอยู่จ�ำเพาะ
ใจเพียงดวงเดียว ไม่มีสองกับสิ่งใด เวลาจิตถอนขึ้นมาจึงรู้ได้ว่าจิตรวมสงบอยู่
เป็นเวลาเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมง ถ้าคืนใดจิตภาวนาสะดวกสงบลงได้ง่าย คืนนั้น
แม้จะนั่งจนตลอดรุ่งก็เท่ากับนั่งราว ๒-๓ ชั่วโมงเท่านั้น ไม่ทำ� การกดถ่วงเนิ่นนาน
อะไรเลยท่านว่า
หลวงปู่ขาวชอบเผชิญอันตรายเกีย
่ วกับช้างมากกว่าอย่างอืน
่ ท่านว่าพอผ่าน
อันตรายจากคราวนั้นมาแล้วไม่นานนักเลย ก็ไปเจอกับช้างใหญ่ตัวหนึ่งเข้าอีก
ที่แม่ปาง จังหวัดล�ำปาง แทบเอาตัวไม่รอดคราวนี้ ตัวนี้เป็นช้างป่าจริงๆ มิได้เป็น
ช้างบ้านทีเ่ ขาเลีย
้ งไว้เหมือนคราวทีแ่ ล้วนัน
้ คือตอนกลางคืนท่านก�ำลังเดินจงกรมอยู่
ได้ยินเสียงมันเดินบุกป่าฝ่าดงและเสียงไม้หักดังปังปังๆ มาตลอดทาง โฉมหน้ามุ่ง
มายังท่านและเดินใกล้เข้ามาทุกที จะหลบหลีกปลีกหนีไปไหนก็ไม่ทน
ั จึงตัดสินใจว่า
ธรรมดาช้า งป่า ทั้ ง หลายมั ก กลั ว แสงไฟ ท่า นจึ ง รี บ ออกจากทางจงกรมไปเอา
เทียนไขในที่พักมาจุดทีละหลายๆ เล่ม ปักเสียบรอบไว้ตามสายทางเดินจงกรม
ยาวเหยียดเชียว คนเรามองดูแล้วสว่างไสวงามตาเย็นใจ แต่ช้างมันจะมองไปในแง่ไหน
นั้นเราทราบไม่ได้ พอจุดเทียนปักเสียบไว้เสร็จเท่านั้น ช้างก็เดินมาถึงที่นั่นพอดี
ขณะนั้นท่านเองไม่มีทางหลบหลีกปลีกตัว มีแต่ตั้งสัตยาธิษฐานขอบันดาล
คุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จงช่วยคุ้มครองป้องกันอย่าให้ช้างใหญ่ตัวนี้
ท�ำอันตรายแก่ข้าพระพุทธเจ้าได้ พออธิษฐานจบลง ช้างก็เข้ามาถึงที่นั่นพอดี และ
หยุดยืนกางหูตวั ผึง่ อยู่ไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดๆ ณ ข้างทางจงกรม ห่างจาก
ท่านประมาณวาเศษ ท่ามกลางไฟก�ำลังสว่างไสวอยู่รอบตัวท่านเวลานั้น ซึ่งมอง
เห็นช้างได้ถนัดชัดเจน ท่านว่าช้างตัวนั้นใหญ่เท่าภูเขาลูกย่อมๆ นี่เอง ท่านเองก็
เดินจงกรมไปมาอยู่อย่างไม่สนใจกับมันเลย ทั้งที่กลัวมันอย่างเต็มที่ ใจเหมือนกับ
ขาดลมหายใจไปแล้ว แต่ขณะมองเห็นมันเดินเข้ามาหาอย่างผึ่งผายทีแรก มีเพียง
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ความรู้สึกที่เกี่ยวพันกับองค์พุทโธอย่างเหนียวแน่นที่น้อมมาระลึกเป็นองค์ประกัน
ชีวต
ิ เท่านัน
้ นอกนัน
้ ไม่คด
ิ เห็นอะไรเลย แม้ช้างทัง้ ตัวทีใ่ หญ่เท่าภูเขาทัง้ ลูกมายืนอยู่
ข้างทางจงกรมก็ไม่ยอมส่งจิตออกไปหามัน กลัวจิตจะพรากจากพุทโธซึ่งเป็นองค์
สรณะอันประเสริฐสุดในเวลานั้น พุทโธกับจิตกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจน
ใจหายกลัว เหลือแต่ความรู้กับค�ำบริกรรมพุทโธซึ่งกลมกลืนเป็นอันเดียวกัน ช้างก็
คงยืนดูท่านอยู่แบบภูเขา ไม่ยอมกระดุกกระดิกตัวเลยขณะนั้น หูกางผึ่งราวกับจะ
แผ่เมตตาให้ไม่ยอมรับ เพราะลักษณะท่าทางที่มันเดินเข้ามาหาท่านทีแรกเหมือน
จะเข้ามาขยี้ขย�ำอย่างไม่มีรีรอแม้ชั่ววินาทีหนึ่งเลย แต่พอมาถึงที่นั่นแล้วกลับยืน
ตัวแข็งทือ
่ ราวกับสัตว์ไม่มห
ี วั ใจ พอจิตกับพุทโธเข้าเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันแล้ว ท่านก็
หายกลัว มิหน�ำยังกลับเกิดความกล้าหาญขึน
้ มาสามารถจะเดินเข้าไปหามันได้อย่าง
ไม่สะทกสะท้านอะไรทัง้ สิน
้ แต่มาคิดอีกแง่หนึง่ ว่า การเดินเข้าไปหามันซึง่ เป็นสัตว์ร้าย
อาจเป็นฐานะแห่งความประมาทอวดดีกไ็ ด้ เป็นสิง่ ไม่ควรท�ำ จึงเป็นเพียงเดินจงกรม
แข่งกับการยืนของมันอย่างองอาจกล้าหาญ ราวกับไม่มีอันตรายใดๆ จะเกิดขึ้นใน
ที่นั้น นับแต่ขณะช้างตัวนั้นเดินเข้ามายืนอยู่ที่นั่นเป็นเวลาชั่วโมงเศษๆ ไฟเทียนไข
ชนิดดีๆ ยาวๆ ทีจ่ ด
ุ ไว้ บางเล่มก็หมดไป บางเล่มก็จวนจะหมด มันจึงได้กลับหลังหัน
แล้ว เดิ น กลั บ ออกไปทางเก่า และเที่ ย วหากิ น ในแถบบริ เ วณนั้ น เสี ย งหั ก ไม้กิ น
เป็นอาหารสนั่นป่าไปหมด
ท่านได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและของพุทโธประจักษ์ใจในคราวนั้น
เป็นครัง้ แรก เพราะเป็นคราวจ�ำเป็นจริงๆ ไม่สามารถจะหลบหลีกปลีกตัวไปทีไ่ หน
ให้พ้นได้ นอกจากต้องสู้ด้วยวิธีนั้นเท่านั้น แม้ตายก็ยอมโดยไม่มีทางเลือกได้
นับแต่ขณะนั้นมาแล้วท�ำให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ถ้าจิตกับ
พุทโธเป็นต้นได้เข้าสนิทกลมกลืนเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันโดยหลักธรรมชาติแล้ว
ไม่สามารถท�ำอันตรายได้อย่างแน่นอน นี่เป็นความเชื่ออย่างสนิทใจตลอดมา
ท่านว่า ช้างตัวนัน
้ ก็เป็นสัตว์ทแ
ี่ ปลกอยู่มาก เวลาเข้ามาถึงทีน
่ น
ั้ แล้วแทนทีจ่ ะแสดง
อาการอย่างไรก็ไม่แสดง คงยืนนิ่งหูกางอยู่อย่างสงบ แลดูท่านเดินจงกรมกลับไป
กลับมาอย่างไม่เบื่อ พอดูเต็มตาแล้วก็กลับหลังหันคืนทางเก่า แล้วเที่ยวหากินไป
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เรือ
่ ยๆ แบบทองไม่ร้รู ้อน และหายเงียบไปเลย ซึง่ เป็นสัตว์ทน
ี่ ่ารักอีกตัวหนึง่ ไม่ด้อย
กว่าตัวที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งเป็นสัตว์บ้านที่รู้ภาษาคนได้ดี ส�ำหรับตัวหลังนี้เป็นสัตว์ป่า
มาแต่ก�ำเนิด ซึ่งมีอายุไม่ต�่ำกว่าร้อยปี ไม่อาจรู้ภาษาคนได้ ท่านจึงไม่ได้พูดอะไร
กับมัน เป็นแต่เดินจงกรมเฉยอยู่เท่านัน
้ ตัวหลังนีไ้ ม่มล
ี ก
ู พรวนแขวนคอเหมือนตัวนัน
้
ทั้งชาวบ้านก็บอกว่าเป็นช้างป่าและเคยเป็นนายโขลงมานาน เฉพาะคราวนี้ท�ำไม
จึงมาเที่ยวตัวเดียวก็ไม่ทราบ อาจจะพรากจากโขลงมาชั่วคราวก็ได้ดังนี้ แม้ช้าง
ตัวนัน
้ หนีไปแล้ว ท่านยังเดินจงกรมต่อไปด้วยความอัศจรรย์ใจและเห็นคุณของช้าง
ตัวนัน
้ ทีม
่ าช่วยให้จต
ิ ท่านได้เห็นความอัศจรรย์ในธรรมเกีย
่ วกับความกลัวความกล้า
แต่คราวนี้ช้างมาช่วยเสริมให้รู้เรื่องนี้ได้อย่างประจักษ์ใจหมดทางสงสัย ช้างตัวนั้น
จึงเป็นเหมือนช้างเทวบุตรหรือช้างเทพบันดาลก็น่าจะไม่ผด
ิ เพราะธรรมดาช้างในป่า
ซึง่ ไม่ค้น
ุ เคยและให้อภัยแก่ผ้ใู ด นอกจากจะสู้ไม่ไหวจริงๆ แล้วจึงรีบวิง่ หนีเอาตัวรอด
เท่า นั้ น แต่ช ้า งตั ว นี้ ตั้ ง หน้า ตั้ ง ตาเดิ น มาหาเราอย่า งอิ ส ระ มิ ไ ด้ถู ก บั ง คั บ ขั บ ไล่
ด้วยวิธีใดๆ จากผู้ใด และเดินมาหาเราทัง้ ทีไ่ ฟก็ตามสว่างอยู่รอบด้าน แทนทีม
่ ันจะ
ตรงเข้าขยีข้ ย�ำเราให้แหลกเป็นจุณวิจณ
ุ ไปด้วยก�ำลังก็ไม่ทำ� หรือจะตืน
่ ตกใจกลัวไฟ
รีบวิง่ หัวซุกหัวป�ำเข้าป่าไปก็ไม่ไป เมือ
่ เดินอย่างองอาจชาติอาชาไนยเข้ามาถึงทีเ่ รา
อยู่แล้ว ยังกลับยืนทือ
่ ดูเราอยู่เป็นเวลาตัง้ ชัว่ โมงเศษๆ จึงหนีไปแบบธรรมดา มิได้กล้า
มิได้กลัวอะไรทั้งสิ้น จึงเป็นสัตว์ที่น่าคิดพิศวงงงงันอยู่ไม่ลืมจนบัดนี้
จากคราวนัน
้ มาแล้วจะไปเทีย
่ วและพักอยู่ในทีเ่ ช่นไรก็ไม่คด
ิ กลัว เพราะเชือ
่ ธรรม
อย่างถึงใจแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สมกับธรรมบทว่า พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติ
ไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมน�ำ้ แบบขอนซุงแน่นอน ความรู้เรือ
่ งของจิตของธรรมอย่าง
ถึงใจย่อมรู้กันในเวลาคับขัน ถ้าไม่คับขัน จิตมักเล่นตัวยั่วเราด้วยกิเลสชนิดต่างๆ
ไม่มีประมาณจนตามแก้ไม่ทัน ยอมให้มันข้ามศีรษะไปต่อหน้าต่อตา ประหนึ่งไม่มี
ความสามารถหักห้ามตามแก้มันให้หลุดไปได้เลย พอเวลาเข้าที่คับขันจนมุมจริงๆ
ก�ำลังของจิตของธรรมไม่ทราบว่ามาจากไหน ใจก็หมอบและยอมเชื่อเราเชื่อธรรม
ไม่ฝ่าฝืน ก�ำหนดบังคับให้อยู่อย่างไรหรือกับธรรมบทใดก็อยู่อย่างนัน
้ ไม่ฝ่าฝืน คงจะ
เป็นเพราะความกลัวตายก็เป็นได้ถ้าฝ่าฝืน จึงกลายเป็นจิตทีว่ ่านอนสอนง่ายไม่ดอ
ื้ ดึง
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ในเวลาเช่นนั้น น่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระธุดงคกรรมฐานท่านชอบเข้าแต่ป่า
แต่เขาทั้งที่กลัวตายและใจหนึ่งไม่อยากเข้า ส�ำหรับจิตผมเป็นเช่นนี้ ส่วนจิตของ
ท่านผู้อ่านนั้นไม่ทราบได้ แต่ถ้าตั้งใจฝึกให้ถึงเหตุถึงผลจริงๆ ก็น่าจะเหมือนๆ กัน
เพราะจิตเป็นทีส
่ ถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสทีท
่ ำ� ให้มค
ี วามรู้สก
ึ กล้ารู้สก
ึ กลัว รู้จก
ั ดีชวั่
ต่างๆ เช่นเดียวกัน
การฝึกฝนที่ถูกกับเหตุผลซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมจึงสามารถท�ำให้กิเลส
ชนิดต่างๆ ยอมจ�ำนนหมอบราบและสิ้นสูญไปจนไม่เหลือเป็นเชื้ออีกต่อไป ผมเอง
ซึ่งมีนิสัยหยาบจึงมักเชื่อต่อการทรมานชนิดหยาบๆ เพื่อให้ทันกับกิ เลสซึ่งเป็น
ธรรมชาติหยาบทีม
่ อ
ี ยู่ในตน ดังคราวช้างใหญ่เดินเข้ามาหาขณะก�ำลังเดินจงกรมอยู่
เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจ เพราะ
ปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอ�ำนาจครองใจ รู้สึกฝึกทรมานยาก ดีไม่ดีเราผู้จะฆ่ามัน
ให้ฉิบหายสิ้นซากไป แต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นแก่นอาสวะ
ทีเ่ กาะกินเรามานานเสียด้วยซ�ำ้ แต่พอเข้าตาจนและได้ช้างใหญ่มาช่วยปราบเท่านัน
้
กิเลสตัวดื้อด้านต้านทานความเพียรเก่งๆ ไม่ทราบหายหน้าไปไหน ใจก็บอกง่าย
สั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมบทใดก็ยอมรับทันทีทันใด ราวกับน�ำ้ มันเครื่อง
หล่อลืน
่ ไม่ฝ่าฝืนดังทีเ่ คยเป็นมาเลย พอกิเลสขยายตัวออกจากใจ ธรรมทีเ่ ตรียมพร้อม
อยู่แล้วในขณะเดียวกันก็แสดงความสว่างไสวและความองอาจกล้าหาญต่อทุกสิ่ง
ขึ้นมาภายในใจทันทีให้ได้เห็นได้ชมอย่างเต็มใจที่กระหายมานาน ความกลัวตาย
ไม่ทราบหายหน้าไปไหน จึงท�ำให้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้า
ออกตามานานเราดีๆ นี่เอง พอความกลัวซึ่งเป็นเครื่องกดถ่วงลวงใจดับลงไปแล้ว
แม้จะไม่ดบ
ั ไปโดยสิน
้ เชิง แต่กท
็ ำ� ให้เห็นโทษของมันอย่างประจักษ์ในขณะนัน
้ วาระ
ต่อไปถึงจะเกิดขึน
้ มาอีกตามความมีอยู่ของมัน แม้เช่นนัน
้ ก็ยงั พอให้เราระลึกรู้ได้บ้างว่า
“ความกลัวนีม
้ ใิ ช่หน้ามิตรมงคลของเรา แต่เป็นหน้าศัตรูทเี่ คยมาในรูปร่างแห่งมิตร
ต่างหาก” จึงไม่ทำ� ใจให้เชือ
่ ชนิดติดจมในมันเหมือนทีแ
่ ล้วๆ มา และพยายามก�ำจัด
มันออกทุกวาระแห่งความเพียรจนสภาพแห่งศัตรูที่มาในสภาพแห่งมิตรเหล่านี้
สิ้นสูญไปจากใจนั่นแล จึงจะนอนใจและอยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทั้งปวงได้
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ตามความรู้สก
ึ ของผมว่า คนเราถ้าหวังพึง่ ธรรม สนใจในธรรม รักใคร่ใฝ่ใจในธรรม
ปฏิบต
ั ต
ิ ามธรรมจริงตามทีพ
่ ระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระทัยและพระเมตตา
จริงๆ ค�ำว่ารู้ธรรมเห็นธรรมขัน
้ ต่างๆ ดังพุทธบริษท
ั ครัง้ พุทธกาลรู้เห็นกันจะไม่เป็น
ปัญหาที่สุดเอื้อมตามความคาดคิดอะไรเลย จ�ำต้องรู้เห็นกันได้ธรรมดาๆ เหมือน
ท่านที่รู้เห็นกันมาแล้วในครั้งพุทธกาลนั่นแล ที่กาลสถานที่และบุคคลสมัยนี้ขัดกับ
ครั้งพุทธกาลโดยทางมรรคทางผลอยู่เวลานี้ ก็เพราะเราเองท�ำตัวให้ขัดต่อทาง
ด�ำเนินของตัวเองโดยต้องการผลแต่มิได้สนใจกับเหตุคือวิธีด�ำเนินว่าถูกหรือผิด
ประการใดบ้าง จะควรดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงต่อธรรมคือทางด� ำเนินเพื่อ
มรรคผลนิ พ พานอย่า งไรบ้า ง ถ้า มี ก ารทดสอบตนกั บ ธรรมอยู ่เ สมอเพื่ อ ความ
มุ่งหมายจะส�ำเร็จตามใจบ้าง อย่างไรต้องส�ำเร็จในขัน
้ ใดขัน
้ หนึง่ ตามก�ำลังสติปัญญา
ของตนแน่นอน เพราะครัง้ พุทธกาลกับสมัยนีก
้ เ็ ป็นสมัยทีก
่ ิเลสจะพึงแก้ด้วยธรรม
และหายได้ด้วยธรรมเช่นเดียวกัน ดังโรคนานาชนิดในสมัยต่างๆ ที่หายได้ด้วย
ยาที่ถูกกับโรคตลอดมาฉะนั้น ผมเองเชื่ออย่างนี้มานานแล้ว ยิ่งปฏิบัติมานาน
เพียงไร ก็ยิ่งเชื่ออย่างฝังใจถอนไม่ขึ้นเพียงนั้น และยิ่งได้ฟังค�ำที่ท่านอาจารย์มั่น
สัง่ สอนอย่างถึงใจสมัยทีอ
่ ยู่กบ
ั ท่านด้วยแล้ว ความเชือ
่ มัน
่ ก็ยงิ่ ฝังใจลงลึกจนกลายเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับใจ โดยท่านสอนว่า
“การดูกิเลสและแสวงธรรม ท่านทัง้ หลายอย่ามองข้ามใจซึง่ เป็นทีอ
่ ยู่ของกิเลส
และเป็นทีส
่ ถิตอยู่แห่งธรรมทัง้ หลาย กิเลสก็ดี ธรรมก็ดี มิได้อยู่กบ
ั กาลสถานทีใ่ ดๆ
ทั้งสิ้น แต่อยู่ที่ใจ คือเกิดขึ้นที่ใจ เจริญขึ้นที่ใจ และดับลงที่ใจดวงรู้ๆ นี้เท่านั้น
การแก้กิเลสที่อื่นและแสวงธรรมที่อื่นแม้จนวันตายก็ไม่พบสิ่งดังกล่าว ตายแล้ว
เกิดเล่าก็จะพบแต่กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งก�ำลังเสวยทุกข์เพราะมันนี้เท่านั้น แม้ธรรม
ถ้าแสวงหาทีใ่ จก็จะมีวันพบโดยล�ำดับของความพยายาม สถานที่ กาลเวลานัน
้ เป็น
เพียงเครือ
่ งส่งเสริมและเครือ
่ งกดถ่วงกิเลสและธรรมให้เจริญขึน
้ และเสือ
่ มไปเท่านัน
้
เช่น รูป เสียง เป็นต้น เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้น และการ
เข้าบ�ำเพ็ญในป่าในเขาก็เพือ
่ ส่งเสริมธรรมทีม
่ อ
ี ยู่ในใจให้เจริญยิง่ ขึน
้ เท่านัน
้ กิเลสแท้
ธรรมแท้อ ยู ่ที่ ใ จ ส่ว นเครื่ อ งส่ง เสริ ม และกดถ่ว งกิ เ ลสและธรรมนั้ น มี อ ยู ่ทั่ ว ไป
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ทั้งภายในภายนอก ฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบหลีกปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจ
อันจะท�ำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในก�ำเริบล�ำพอง มี รูป เสียง เป็นต้น และสอนให้เที่ยว
อยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อก�ำจัดกิเลสชนิดต่างๆ ด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการ
ย่นวัฏฏะภายในใจให้สน
ั้ เข้า ด้วยเหตุนก
ี้ ารแสวงหาทีอ
่ ยู่อน
ั เหมาะสมเพือ
่ ความเพียร
ส�ำหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจ จึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรม
ที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์พระทัยประทานไว้เพื่อหมู่ชน เพราะการอยู่
ในที่ธรรมดากับการอยู่ในที่แปลกๆ เปลี่ยวๆ ความรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอน ยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชา
ต่อ สถานที่ เ ท่า นั้ น ผู ้เ ป็น นั ก สั ง เกตตั ว เองจะทราบได้ทั น ที แ ละรี บ เปลี่ ย นแปลง
โยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสม ไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลส
สั่ ง สมก� ำ ลั ง เพื่ อ ท� ำ ลายตนโดยไม่รู ้สึ ก การแก้เ หตุ ก ารณ์ด ้ว ยความไม่ป ระมาท
ได้ทันท่วงที กิ เลสย่อมไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมก�ำลังขึ้นท�ำลายจิตและธรรม
ซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้ และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลาย ผู้ปฏิบัติเพื่อ
ความเห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลา ไม่พลั้งเผลอได้เป็นการดี
ความไม่พลั้งเผลอนั่นแลคือท�ำนบเครื่องป้องกันกิ เลสต่างๆ ที่ยังไม่เกิ ดไม่ให้มี
โอกาสเกิดขึ้นได้ ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่ก�ำเริบล�ำพองและท�ำความพยายาม
ก�ำจัดปัดเป่าด้วยสติ ปัญญา ศรัทธา ความเพียร ไม่ลดละท้อถอย สถานทีใ่ ดจิตกลัว
และมีสติระวังตัวดี สถานที่นั้นคือป่าช้าเผาผลาญกิ เลสทั้งมวลด้วยตปธรรมคือ
ความเพียร มีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญท�ำลาย ค�ำว่า ฌานก็ดี สมาธิก็ดี
ปัญญาก็ดี วิมต
ุ ติหลุดพ้นก็ดี และค�ำว่ากิเลสเสือ
่ มอ�ำนาจก็ดี กิเลสตายไปโดยล�ำดับ
็ ี หรือกิเลสตายไปจนหมดสิน
้ ภายในใจก็ดี จะปรากฏ
ไม่กำ� หนดสถานทีเ่ วลานาทีกด
ประจักษ์กับใจในสถานที่บ�ำเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไป
ด้วยความรอบคอบนั่นแล ไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวล โปรดทราบ
ไว้อย่างถึงใจว่า ธรรมเจริญ ณ ที่ใด กิเลสย่อมเสื่อมและดับสูญไป ณ ที่นั้น ค�ำว่า
“ที่ ใ ด” นั กปฏิบัติทั้ง หลายพึง ทราบว่าคื อ ที่ ใ จดวงเดี ย วเท่า นั้ น ฉะนั้ นจงพากั น
ห�้ ำ หั่ น ฟัน ฝ่า ฆ่า กิ เ ลสด้ว ยความกล้า ตายในสนามรบคื อ ที่ ใ จ โดยอาศั ย สถานที่
เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนก�ำลังเพื่อชัยชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยค
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แห่งความเพียรของตนเถิด อย่าหันเหเรรวนว่ากิ เลสกองทุกข์จะมีอยู่ในที่อื่นใด
นอกจากมี อ ยู ใ่ นใจดวงเดี ย วนี้ เ ท่า นั้ น เท่า ที่ ป ฏิ บั ติ ม าแต่ขั้ น เริ่ ม แรกซึ่ ง เป็น ไป
ด้วยความตะเกียกตะกายและลูบๆ คล�ำๆ เพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน
โดยถู ก ต้อ งจนได้ม าเป็น ครู อ าจารย์สั่ ง สอนหมู ่ค ณะ ก็ มิ ไ ด้เ ห็ น กองทุ ก ข์แ ละ
ความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศจรรย์เกินคาดทั้งหลายที่ไม่เคยรู้เคยเห็น
มาก่อนแสดงขึ้น ณ ที่แห่งใดเลย นอกจากแสดงขึ้นที่ใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่เกิดและ
สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้น และมีทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของ
เราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอ�ำนาจมากเหนือสิ่งใดๆ ในโลกทั้งสาม
ที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมิดชิด แม้เครื่องมือท�ำการ
ขุดค้นบุกเบิกทุกข์สมุทย
ั เพือ
่ มรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึน
้ อย่างเปิดเผยก็ไม่มอ
ี ะไร
ในสามโลกที่สามารถยิ่งไปกว่านิโรธกับมรรคซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้ เรื่องมีอยู่
เพียงเท่านี้ อย่าไปสนใจคิดถึงกาลสถานที่หรือบุคคลใดๆ ว่าเป็นภัยและเป็นคุณ
ให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรือ
่ งกิเลสกับ
ธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจ จะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของศาสดาผู้ประทานธรรม
สอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นย�ำตลอดมา”
นีเ้ ป็นใจความโอวาททีท
่ ่านอาจารย์มน
ั่ สัง่ สอนอย่างถึงเหตุถงึ ผลสมัยอยู่กบ
ั ท่าน
ที่เชียงใหม่ จ�ำได้อย่างฝังใจไม่เคยหลงลืมจนบัดนี้ท่านว่า
บางครั้งหลวงปู่ขาวเกิดความสงสัย เรียนถามท่านอาจารย์มั่น ท่านยังดุเอา
โดยท่านว่าถามเอาตามความชอบใจของตน มิได้เล็งดูหลักธรรมคือความจริง
ควรจะเป็นอย่างไรบ้าง ความสงสัยทีเ่ รียนถามนัน
้ มีว่า “ในครัง้ พุทธกาลตามประวัตวิ ่า
มีผ้ส
ู ำ� เร็จมรรคผลนิพพานมากและรวดเร็วกว่าสมัยนีซ
้ งึ่ ไม่ค่อยมีท่านผู้ใดส�ำเร็จกัน
แม้ไม่มากเหมือนครั้งโน้น หากมีการส�ำเร็จได้ก็รู้สึกจะช้ากว่ากันมาก”
ท่านย้อนถามทันทีว่า “ท่านทราบได้อย่างไรว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีท่านผู้ได้ส�ำเร็จ
มรรคผลกัน แม้ส�ำเร็จได้ก็ช้ากว่ากันมากดังนี้”
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ท่านเรียนตอบท่านว่า “ก็ไม่ค่อยได้ยินว่าใครส�ำเร็จเหมือนครั้งโน้น ซึ่งเขียนไว้
ในต�ำราว่าส�ำเร็จกันครั้งละมากๆ แต่ละครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรด
ตลอดการบ�ำเพ็ญโดยล�ำพังในทีต
่ ่างๆ ก็ทราบว่าท่านส�ำเร็จโดยรวดเร็วและง่ายดาย
จริงๆ น่าเพลินใจด้วยผลทีท
่ ่านได้รบ
ั แต่มาสมัยทุกวันนีท
้ ำ� แทบล้มแทบตายก็ไม่ค่อย
ปรากฏผลเท่าที่ควรแก่เหตุบ้างเลย อันเป็นสาเหตุให้ผู้บ�ำเพ็ญท้อใจและอ่อนแอ
ต่อความเพียร”
ท่านอาจารย์มน
ั่ ถามท่านว่า “ครัง้ โน้นในต�ำราท่านแสดงไว้ด้วยหรือว่าผู้บำ� เพ็ญ
ล้วนเป็นผู้สำ� เร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายทันใจทุกรายไป หรือมีทงั้ ผู้ปฏิบต
ั ล
ิ ำ� บาก
ทั้งรู้ได้ช้า ผู้ปฏิบัติลำ� บากแต่รู้ได้เร็ว ผู้ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า และผู้ปฏิบัติสะดวก
ทัง้ รู้ได้เร็ว อันเป็นไปตามประเภทของบุคคลทีม
่ ภ
ี ม
ู อ
ิ ป
ุ นิสย
ั วาสนายิง่ หย่อนต่างกัน”
หลวงปู่ขาวเรียนตอบว่า “มีแบ่งภาคไว้ต่างๆ กันเหมือนกัน มิได้มีแต่ผู้สำ� เร็จ
อย่างรวดเร็วและง่ายดายอย่างเดียว ส่วนผู้ปฏิบัติลำ� บากทั้งส�ำเร็จได้ช้าและปฏิบัติ
ล�ำบากแต่รู้ได้เร็วก็มี แต่รู้สึกผิดกับสมัยทุกวันนี้อยู่มากแม้จะมีแบ่งประเภทบุคคล
ไว้ต่างกันเช่นเดียวกับสมัยนี้”
ท่านอาจารย์อธิบายว่า “ข้อนี้ขึ้นอยู่กับผู้แนะน�ำถูกต้องแม่นย�ำผิดกัน ตลอด
อ�ำนาจวาสนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกและพวกเราผิดกันอยู่มากจนเทียบ
กันไม่ได้ อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความสนใจในธรรมต่างกันมากส�ำหรับสมัยนี้กับ
สมัยพุทธกาล แม้พน
ื้ เพนิสย
ั ก็ผด
ิ กันกับครัง้ นัน
้ มาก เมือ
่ อะไรๆ ก็ผด
ิ กัน ผลจะให้เป็น
เหมื อ นกั น ย่อ มเป็นไปไม่ไ ด้ เราไม่ต ้อ งพู ด เรื่ อ งผู ้อื่ นสมั ย อื่ นให้เยิ่ นเย้อ ไปมาก
แม้ตัวเราเองยังแสดงความหยาบกระทบกระเทือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็น
นักบวชและนักปฏิบัติ ซึ่งก�ำลังเข้าใจว่าตัวประกอบความเพียรอยู่เวลานั้น ด้วยวิธี
เดินจงกรมอยู่บ้าง นั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้าง แต่นั้นเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียร
ทางกาย ส่วนใจมิได้เป็นความเพียรไปตามกิรย
ิ าเลย มีแต่ความคิดสัง่ สมกิเลสความ
กระเทือนใจอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เข้าใจว่าตนก�ำลังท�ำความเพียรด้วยวิธีนั้นๆ
ดังนั้นผลจึงเป็นความกระทบกระเทือนใจโดยไม่เลือกกาลสถานที่ แล้วก็มาเหมา
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เอาว่าตนท�ำความเพียรรอดตายไม่ได้รับผลเท่าที่ควร ความจริงตนเดินจงกรม
นั่งสมาธิสั่งสมยาพิษท�ำลายตนโดยไม่รู้จักตัวต่างหาก มิได้ตรงความจริงตามหลัก
แห่งความเพียรเลย ฉะนั้น ครั้งพุทธกาลที่ท่านท�ำความเพียรด้วยความจริงจัง
หวังพ้นทุกข์จริงๆ กับสมัยทีพ
่ วกเราท�ำเล่นราวเด็กกับตุ๊กตาจึงน�ำมาเทียบกันไม่ได้
ขืนเทียบไปมากเท่าไร ยิ่งเป็นการขายกิเลสความไม่เป็นท่าของตัวมากเพียงนั้น
ผมแม้เป็นคนในสมัยท�ำเล่นๆ ลวงๆ ตัวเองก็ไม่เห็นด้วยกับค�ำพูดดูถูกศาสนา
และดู ถู ก ตั ว เองดั ง ที่ ท ่า นว่า มานั้ น ถ้า ท่า นยั ง เห็ น ว่า ตั ว ยั ง พอมี ส ารคุ ณ อยู ่บ ้า ง
ท่านลองท�ำตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องดูซิ อย่าท�ำตามแบบ
ที่กิเลสพาฉุดลากไปอยู่ทุกวี่ทุกวัน ทุกเวลา แม้ขณะก� ำลังเข้าใจว่าตนก�ำลังท�ำ
ความเพี ย รอยู ่ มรรคผลนิ พ พานที่ พ ระพุ ท ธเจ้า ทรงสอนไว้เ ป็น สมบั ติ ก ลาง
จะเป็น สมบั ติ อั น พึ ง ใจท่า นในวั น หนึ่ ง แน่น อนโดยไม่มี ค� ำ ว่า ยากล� ำ บากและ
ส� ำ เร็ จ ได้ช ้า มาเป็น อุ ป สรรคได้เ ลย ขนาดที่ พ วกเราท� ำ ความเพี ย รแบบกระดู ก
จะหลุ ด ออกจากกั น เพราะความขี้ เ กี ย จอ่อ นแออยู ่เ วลานี้ ผมเข้า ใจว่า เหมื อ น
คนที่แสนโง่และขี้เกียจเอาสิ่งอันเล็กๆ เท่านิ้วมือไปเจาะภูเขาทั้งลูก แต่หวังให้
ภูเขานั้นทะลุในวันเวลาเดียว ซึ่งเป็นที่น่าหัวเราะของท่านผู้ฉลาดปราดเปรื่อง
ด้วยปัญญาและมีความเพียรกล้าเป็นไหนๆ พวกเราลองคิดดูประโยคแห่งความ
เพียรของท่านผู้เป็นศากยบุตรพุทธสาวกในครัง้ พุทธกาลท่านท�ำกัน กับความเพียร
ของพวกเราที่ท�ำแบบเอาฝ่ามือไปแตะแม่น�้ำมหาสมุทรซึ่งสุดที่น่าสมเพชเวทนา
เหลือประมาณ แต่หวังพระนิพพานด้วยความเพียรเท่าฝ่ามือนั้น ลองคิดดูกิเลส
เท่ามหาสมุทร แต่ความเพียรเท่าฝ่ามือนั้นมันห่างไกลกันขนาดไหน คนสมัยฝ่ามือ
แตะมหาสมุทรท�ำความเพียรเพียงเล็กน้อย แต่ความหมายมั่นปั้นมือว่าจะข้ามโลก
สงสาร เมือ
่ ไม่ได้ตามใจหวังก็หาเรือ
่ งต�ำหนิศาสนาและกาลสถานทีต
่ ลอดคนสมัยนัน
้
สมัยนี้ ไม่ละอายการประกาศความไม่เป็นท่าของตัวให้นก
ั ปราชญ์ท่านหัวเราะด้วย
ความอ่อนใจว่าเราเป็นผู้หมดความสามารถโดยประการทัง้ ปวง การลงทุนแต่เพียง
เล็กน้อยด้วยความเสียดายเรี่ยวแรง แต่ต้องการผลก�ำไรล้นโลกล้นสงสาร นั้นเป็น
ทางเดิ น ของโมฆบุ รุ ษ โมฆสตรี ผู ้เ ตรี ย มสร้า งป่า ช้า ไว้เ ผาตั ว และนอนจมอยู ่ใ น
กองทุกข์ไม่มีวันลดหย่อนผ่อนวัฏฏะว่าจะผ่านพ้นไปได้เมื่อไร ค�ำถามของท่านที่
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ถามผมเป็นเชิงชมเชยศาสนธรรม ชมเชยกาลสถานที่และบุคคลในครั้งพุทธกาล
แต่ต�ำหนิศาสนธรรม ต�ำหนิกาลสถานที่และบุคคลในสมัยนี้ จึงเป็นค�ำชมเชยและ
ติเตียนของโมฆบุรุษโมฆสตรีที่ปิดกั้นทางเดินของตนจนหาทางเล็ดลอดปลอดจาก
ภัยไปไม่ได้ และเป็นค�ำถามของคนสิน
้ ท่า เป็นค�ำถามของคนผู้ตด
ั หนามกัน
้ ทางเดิน
ของตัว มิได้เป็นค�ำถามเพื่อช่วยบุกเบิกทางเดินให้เตียนโล่งพอมีทางปลอดโปร่ง
โล่งใจเพราะความสนใจปลดเปลือ
้ งตนจากกิเลสด้วยสวากขาตธรรมอันเป็นมัชฌิมา
ที่ เ คยให้ค วามเสมอภาคแก่สั ต ว์โ ลกผู ้ส นใจปฏิ บั ติ ต ามโดยถู ก ต้อ งตลอดมา
แต่อย่างใดเลย ถ้าท่านจะมีสติปัญญาเปลื้องตนพอเป็นที่ชมเชยบ้างแม้โดยการ
เทียบเคียงว่าโรคทุกชนิดไม่ว่าชนิดร้ายแรงหรือชนิดธรรมดา เมื่อสนใจรักษาและ
โรคถูกกับยา ย่อมมีทางสงบและหายได้ด้วยกัน แต่ถ้ามิได้สนใจรักษา โรคย่อม
ก�ำเริบและเป็นอันตรายได้ นอกจากโรคหวัดหรือโรคเล็กๆ น้อยๆ ตามผิวหนัง
ซึ่งบางชนิดไม่รักษาก็มีทางหายได้ตามกาลของมัน โรคกิเลสซึ่งมิใช่โรคหิดโรคเหา
โรคกลากโรคเกลื้อนพอจะหายไปเอง ต้องรักษาด้วยยาคือธรรมในทางความเพียร
ตามแบบของศากยบุตรพุทธสาวกที่ท่านท�ำกัน จะเป็นกิเลสชนิดร้ายแรงหรือไม่
เพียงไรก็จ�ำต้องสงบและหายได้ไม่มีทางสงสัย ท่านคิดเพียงเท่านี้ผมก็พอเบาใจ
และชมเชยว่าท่านก็เป็นผู้มีความคิดแยบคายบ้างผู้หนึ่งที่จะพอเชื่อความสามารถ
ของตัวได้ว่าจะเป็นผู้ข้ามโลกสงสารได้ และเชือ
่ ความสามารถของพระพุทธเจ้าและ
ศาสนธรรมว่าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงประกาศศาสนธรรมไว้
โดยชอบและเป็นนิยยานิกธรรมน�ำสัตว์ให้ข้ามพ้นได้จริง ไม่ต�ำหนิติเตียนตนว่า
มี กิ เ ลสหนาท� ำ ให้รู ้ธ รรมได้ช ้า โดยไม่สนใจแก้ไข ไม่ติเตียนพระพุทธเจ้าว่าทรง
ประกาศสอนธรรมไม่เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ตเิ ตียนพระธรรมว่าไร้สมรรถภาพหรือ
เรียวแหลม ไม่สามารถแก้กิเลสของสัตว์ในสมัยนี้ได้เหมือนครั้งพุทธกาล”
ท่านอาจารย์มน
ั่ ว่า ท่านมิได้ปฏิเสธเกีย
่ วกับกิเลสของคนทีม
่ ห
ี นาบางต่างกัน และ
ยอมรับว่าคนในพุทธสมัยมีความเบาบางมากกว่าสมัยปัจจุบน
ั แม้การอบรมสัง่ สอน
ก็ง่ายผิดกับสมัยนี้อยู่มาก ประกอบกับผู้สั่งสอนในสมัยนั้นก็เป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงเป็น
ส่วนมาก มีพระศาสดาเป็นพระประมุขประธานแห่งพระสาวกในการประกาศสอนธรรม
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แก่หมู่ชน การสอนจึงไม่ค่อยผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความจริง ทรงถอดออกมา
จากพระทัยและใจทีบ
่ ริสท
ุ ธิล
์ ้วนๆ หยิบยืน
่ ให้ผ้ฟ
ู ังอย่างสดๆ ร้อนๆ ไม่มธี รรมแปลก
ปลอมเคลือบแฝงออกมาด้วยเลย ผู้ฟังก็เป็นผู้มุ่งต่อความจริงอย่างเต็มใจ ซึ่งเป็น
ความเหมาะสมทั้งสองฝ่าย ผลที่ปรากฏเป็นขั้นๆ ตามความคาดหมายของผู้มุ่ง
ความจริงจึงไม่มีปัญหาที่ควรขัดแย้งได้ว่าสมัยนั้นคนส�ำเร็จมรรคผลกันทีละมากๆ
จากการแสดงธรรมแต่ละครั้งของพระศาสดาและพระสาวก ส่วนสมัยนี้ไม่ค่อยมี
ใครส�ำเร็จได้ คล้ายกับคนไม่ใช่คน ธรรมไม่ใช่ธรรม ผลจึงไม่มี ความจริงคนก็คอ
ื คน
ธรรมก็คือธรรมอยู่นั่นเอง แต่คนไม่สนใจธรรม ธรรมก็เข้าไม่ถึงใจ จึงกลายเป็นว่า
คนก็ สั ก ว่า คน ธรรมก็ สั ก ว่า ธรรม ไม่อ าจยั ง ประโยชน์ใ ห้ส� ำ เร็ จ ได้ แม้ค นจะมี
จ�ำนวนมากและแสดงให้ฟังทัง้ พระไตรปิฎก จึงเป็นเหมือนเทน�ำ้ ใส่หลังหมา มันสลัด
ออกเกลีย
้ งไม่มเี หลือ ธรรมจึงไม่มค
ี วามหมายในใจของคน เหมือนน�ำ้ ไม่มค
ี วามหมาย
บนหลังหมาฉะนั้น
ท่านถามหลวงปู่ขาวว่า “ท่านเล่า เวลานีใ้ จเป็นเหมือนหลังหมาหรืออย่างไรกันแน่
จึงมัวต�ำหนิแต่ธรรมโดยถ่ายเดียวว่าไม่ยังผลให้เกิดขึ้นแก่ตนเพื่อส�ำเร็จมรรคผล
นิพพานง่ายๆ เหมือนครั้งพุทธกาล โดยไม่ค�ำนึงใจตัวบ้างซึ่งก�ำลังสลัดปัดธรรม
ออกจากใจยิง่ กว่าหมาสลัดน�ำ้ ออกจากหลังของมัน ถ้าย้อนมาคิดถึงความบกพร่อง
ของตนบ้าง ผมเข้าใจว่าธรรมจะมีทซ
ี่ ม
ึ ซาบและสถิตอยู่ในใจได้บ้าง ไม่ไหลผ่านไปๆ
ราวกับล�ำคลองไม่มีแอ่งเก็บน�้ำดังที่เป็นอยู่เวลานี้ คนสมัยพุทธกาลมีกิเลสบาง
หรือหนาก็เป็นคุณและโทษของคนสมัยนัน
้ โดยเฉพาะ มิได้มาท�ำความล�ำบากหนักใจ
ให้แก่คนสมัยนี้ ซึ่งมีกิเลสชนิดใดก็ก่อความเดือดร้อนให้แก่กันเองแทบจะไม่มีโลก
ให้อยู่ถ้าไม่สนใจแก้ไขพอให้โลกว่างจากการวางเพลิงเผากันบ้าง การต�ำหนิติชม
ใครและสมัยใดก็ตามย่อมไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ทัง้ สิน
้ ถ้าไม่สนใจต�ำหนิตช
ิ มตัวเอง
ผู้ก�ำลังก่อไฟเผาตัวและผู้อน
ื่ ให้เดือดร้อนอยู่เวลานีอ
้ น
ั เป็นการพรากไฟราคะ โทสะ
โมหะ ออกจากกันและกันที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่พอมีทางก้าวเดินเข้าสู่ความสงบสุข
ได้บ้าง ไม่ร้อนระอุด้วยไฟเหล่านี้จนเกินตัว สมกับโลกมนุษย์อันเป็นแดนของสัตว์
ผู้ฉลาดกว่าสัตว์อื่นๆ บรรดาที่อยู่ร่วมโลกกันดังนี้”
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ท่านว่า ท่านอาจารย์มั่นเข่นใหญ่เกี่ยวกับปัญหาโลกแตกของเราที่เรียนถาม
แม้ไม่เรียนมากมายนัก แต่เวลาท่านหยิบยกออกมาคล้ายกับปัญหานี้เป็นเสี้ยน
หนามแก่พระศาสนาและท่านตลอดตัวเราเองแบบจะเยียวยาไม่ได้ เรารู้สก
ึ เห็นโทษ
ของตัวและเกิดความไม่สบายใจหลายวัน ทั้งที่ความจริงเราก็มิได้สงสัยว่าสมัยนี้
จะไม่มีผู้สามารถบรรลุธรรมได้ ท่านเลยสับเขกเอาเสีย นับว่าพอดีกับคนปากไวอยู่
ไม่เป็นสุข แต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่ได้ฟังธรรมท่านอย่างถึงใจ เท่าที่ผมเล่ามานี้ยังไม่ถึง
เสี้ยวแห่งธรรมลึกซึ้งและเผ็ดร้อนที่ท่านแสดงนั่นเลย นั้นยิ่งลึกซึ้งและเผ็ดร้อน
ยิ่งกว่ามหาสมุทรสุดสาครและไฟในนรก แม้เรื่องผ่านไปแล้วท่านยังใส่ปัญหาผม
อย่างเหน็บแนมเรือ
่ ยมา บางครัง้ ยังยกปัญหานัน
้ มาประจานต่อหน้าทีป
่ ระชุมอีกด้วย
ไม่ให้เสร็จสิน
้ ลงง่ายๆ ว่ามิจฉาทิฐบ
ิ ้าง เทวทัตท�ำลายศาสนาบ้าง แหลกไปหมดไม่มี
ชิ้นดีเลย จนท�ำให้หมู่เพื่อนสงสัยมาถามก็มีว่าเป็นดังท่านว่าจริงๆ หรือ ผมต้องได้
ชีแ้ จงให้ท่านทราบว่าผมมิได้เป็นไปตามปัญหาทีเ่ รียนถามท่าน เป็นแต่อบ
ุ ายเพือ
่ ฟัง
ธรรมท่านเท่านัน
้ ปกติถ้าไม่มอ
ี บ
ุ ายแปลกๆ ขึน
้ เรียนถาม ท่านไม่เทศน์ให้ฟัง แต่การ
ยกอุบายขึน
้ เรียนถามนัน
้ ผมเองก็โง่ไปโดดไปคว้าเอาค้อนมาให้ท่านตีหวั เอา แทนที่
จะยกอุบายอันราบรื่นดีงามขึ้นเรียนถาม และฟังท่านอธิบายพอหอมปากหอมคอ
ตามปกติก็เป็นดังหลวงปู่ขาวเล่าให้ฟัง ถ้าไม่มีอะไรแปลกๆ เรียนถาม ท่านก็
พูดไปธรรมดา แม้เป็นธรรมก็เป็นไปอย่างเรียบๆ ไม่ค่อยถึงใจนัก เมื่อเรียนถาม
ปัญหาชนิดแปลกๆ รู้สึกท่านคึกคักและเนื้อธรรมที่แสดงออกเวลานั้นก็เหมาะกับ
ความต้องการดังทีเ่ คยเรียนแล้วในประวัตท
ิ ่าน ความจริงท่านก็มไิ ด้สงสัยหลวงปู่ขาว
ว่าเห็นผิดไปต่างๆ ดังที่ท่านดุด่าขู่เข็ญ แต่เป็นอุบายของท่านผู้ฉลาดในการแสดง
ธรรม ย่อมมีการพลิกแพลงเปลีย
่ นแปลงไปต่างๆ เพือ
่ ปลุกประสาทผู้ฟังให้ได้ข้อคิด
เป็นคติเตือนใจไปนานๆ บ้าง ไม่เช่นนั้นก็จะพากันนอนกอดความโง่ไม่สนใจคิด
อะไรกันบ้างเลย และจะกลายเป็นกบเฝ้ากอบัวอยู่เปล่าๆ พอถูกท่านสับเขกเสียบ้าง
ดู เ หมื อ นหู ตั้ ง ตาสว่า งขึ้ น ได้บ ้า ง นิ สั ย พระธุ ด งคกรรมฐานสายท่า นอาจารย์มั่ น
ชอบขู่เข็ญสับเขกอยู่เสมอ จึงพอได้สติปัญญาขบคิดบ้าง ถ้าแสดงไปเรียบๆ ฟังไป
เงียบๆ ไม่มีที่สะดุดฉุดใจให้ตื่นเต้นตกใจและกลัวบ้าง ใจคอยแต่จะหลับใน ไม่ค่อย
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ได้อบ
ุ ายพอเป็นเครือ
่ งส่งเสริมสติปัญญาบ้างเลย กิเลสชนิดต่างๆ ทีค
่ อยจะแซงหน้า
อยู่แล้ว มักได้โอกาสออกเพ่นพ่านก่อกวนและรังควานใจเพราะอุบายไม่ทันกับ
ความฉลาดของมัน เมื่อได้รับอุบายแปลกๆ จากท่านเพราะการเรียนถามปัญหา
เป็นสาเหตุ สติปัญญาก็รู้สึกคึกคักแพรวพราวขึ้นบ้าง ดังนั้นที่หลวงปู่ขาวเรียนถาม
ท่านอาจารย์มั่น แม้จะผิดบ้างถูกบ้าง จึงอยู่ในข่ายที่ควรได้รับประโยชน์จากปัญหา
ธรรมนั้นๆ ตามสมควรดังที่เคยได้รับเสมอมา
ท่านว่า ปีจ�ำพรรษากับท่านอาจารย์มั่นปีแรกที่เชียงใหม่เกิ ดความปีติยินดี
อย่างบอกไม่ถูก สมที่พยายามติดตามท่านมาหลายปี แม้จะได้ฟังโอวาทท่านบ้าง
ในที่ต่างๆ ก็เพียงชั่วระยะ ไม่จุใจ เดี๋ยวก็ถูกท่านขับไล่หนีไปอยู่คนละทิศละทาง
เมือ
่ สบโอกาสวาสนาช่วยได้จำ� พรรษากับท่านจริงๆ ในพรรษานัน
้ จึงดีใจมากและเร่ง
ความเพียรใหญ่แทบไม่ได้หลับนอน บางคืนประกอบความเพียรตลอดรุ่ง คืนวันหนึง่
จิตสงบรวมลงอย่างเต็มที่ไ ปพัก ใหญ่จึงถอนขึ้นมา เกิ ดความอัศจรรย์ในความ
สว่างไสวของใจซึง่ ไม่เคยเป็นถึงขนาดนัน
้ มาก่อน ท�ำให้เพลิดเพลินในธรรมจนสว่าง
คาตาไม่ได้หลับนอนเลยในคืนวันนั้น พอตื่นเช้าได้เวลาเข้าไปท�ำข้อวัตรอุปัฏฐาก
ท่านอาจารย์มั่นและขนบริขารท่านลงมาที่ฉัน พอท่านออกจากที่ภาวนา ตาท่าน
จับจ้องมองดูหลวงปู่ขาวจนผิดสังเกต ท่านเองรู้สึกกระดากอายและกลัวท่านว่า
ตนท�ำผิดอะไรไปหรืออย่างไร สักประเดี๋ยวท่านก็พูดออกมาว่า
“ท่านขาวนีภ
้ าวนาอย่างไร คืนนีจ้ ต
ิ จึงสว่างไสวมาก ผิดกับทีเ่ คยเป็นมาทุกๆ คืน
นับแต่มาอยู่กับผม ต้องอย่างนี้ซิจึงสมกับผู้มาแสวงธรรม ทีนี้ท่านทราบหรือยังว่า
ธรรมอยู่ที่ไหน คืนนี้สว่างอยู่ที่ไหนล่ะท่านขาว”
“สว่างอยู่ที่ใจครับผม” ท่านเรียนตอบทั้งกลัวทั้งอายแทบตัวสั่นที่ไม่เคยได้รับ
ค�ำชมเชยแกมค�ำซักถามเช่นนั้น
“แต่ก่อนธรรมไปอยู่ที่ไหนเล่าท่านจึงไม่เห็น นั่นแลธรรม ท่านจงทราบเสีย
แต่บด
ั นีเ้ ป็นต้นไป ธรรมอยู่ทใี่ จนัน
่ แล ต่อไปท่านจงรักษาระดับจิตระดับความเพียร
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ไว้ให้ดี อย่าให้เสื่อมได้ นั่นแลคือฐานของจิต ฐานของธรรม ฐานของความเชื่อมั่น
ในธรรม และฐานแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ทน
ี่ น
ั่ แล จงมัน
่ ใจและเข้มแข็งต่อความเพียร
ถ้าอยากพ้นทุกข์ การพ้นทุกข์ต้องพ้นทีน
่ น
ั่ แน่นอน ไม่มท
ี อ
ี่ น
ื่ เป็นทีห
่ ลุดพ้น อย่าลูบคล�ำ
ให้เสียเวลา เรามิใช่คนตาบอดพอจะลูบคล�ำ คืนนี้ผมส่งกระแสจิตไปดูท่าน เห็นจิต
สว่างไสวทั่วบริเวณ ก�ำหนดจิตส่งกระแสไปทีไรเห็นเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดจนสว่าง
เพราะคืนนีผ
้ มมิได้พก
ั นอนเลย เข้าสมาธิภาวนาไปบ้าง ต้อนรับแขกเทพบ้าง ก�ำหนด
จิตดูท่านบ้าง เรื่อยมาจนสว่างโดยไม่รู้สึก พอออกจากที่จึงต้องมาถามท่าน เพราะ
อยากทราบเรื่องของหมู่คณะมานาน สบายไหม อัศจรรย์ไหม” ทีนี้ท่านถาม
ท่านเล่าว่า ท่านนิง่ ไม่กล้าเรียนตอบท่าน เพราะท่านดูตบ
ั ดูปอดเราจนหมดแล้ว
จะเรียนตอบเพื่อประโยชน์อะไร นับแต่วันนั้นมายิ่งกลัวและระวังท่านมากขึ้น
แม้แต่ก่อนก็เชื่อท่านว่ารู้จิตใจคนอย่างเต็มใจไม่มีทางสงสัยอยู่แล้ว ยิ่งมา
โดนเข้าคืนนั้นก็ยิ่งเชื่อยิ่งกลัวท่านมากจนพูดไม่ถูก นับแต่วันนั้นเป็นต้นมา
ท่านตั้งหลักใจได้อย่างมั่นคงและเจริญยิ่งขึ้นโดยล�ำดับ ไม่มีเสื่อมถอยเลย
ท่านอาจารย์มั่นก็จี้ใจเราอยู่เสมอ เผลอตัวไม่ได้เป็นโดนท่านดุทันทีและดุเร็ว
ยิง่ กว่าแต่ก่อน การทีท
่ ่านช่วยจีช
้ ่วยเตือนเรือ
่ ยมานัน
้ ความจริงท่านช่วยรักษาจิต
รักษาธรรมให้เรา กลัวจะเสื่อมไปเสีย
นับแต่นั้นมาก็ได้จ�ำพรรษากับท่านเรื่อยมา พอออกพรรษาแล้วก็ออกเที่ยว
บ�ำเพ็ญในที่ต่างๆ ที่เห็นว่าสะดวกแก่ความเพียร ท่านอาจารย์เองก็ไปอีกทางหนึ่ง
โดยล�ำพัง ท่านไม่ชอบให้พระติดตาม ต่างองค์ต่างแยกกันไปตามอัธยาศัย เมื่อเกิด
ข้อข้องใจค่อยไปเรียนถามเพื่อท่านชี้แจงแก้ไขให้เป็นพักๆ ไป ความเพียรทางใจ
ของหลวงปู่ขาวนับวันเจริญก้าวหน้า สติปัญญาค่อยแตกแขนงออกไปโดยสม�ำ่ เสมอ
จนกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจ อิริยาบถต่างๆ เป็นอยู่ด้วยความเพียร
มีสติกบ
ั ปัญญาเป็นเพือ
่ นสอนในการประกอบความเพียร จิตใจรู้สก
ึ อาจหาญชาญชัย
ไม่หวั่นเกรงต่ออารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกและแน่ใจต่อทางพ้นทุกข์ ไม่สงสัยแม้ยัง
ไม่หลุดพ้น

37

เวลาท่านไม่สบายอยู่ในป่าอยู่ในเขา ท่านไม่ค่อยสนใจกับหยูกยาอะไรเลย
ยิง่ ไปกว่าการระงับด้วยธรรมโอสถ ซึง่ ได้ผลทัง้ ทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน
และยึดเป็นหลักใจระลึกไว้ได้นานกว่าธรรมดา ท่านเคยระงับไข้ด้วยวิธีภาวนามา
หลายครั้ง จนเป็นที่มั่นใจต่อการพิจารณาเวลาไม่สบาย เริ่มแต่จิตเป็นสมาธิคือ
มีความสงบเย็นใจ เวลาเป็นไข้ทีไร ท่านต้องตั้งหน้าสู้ตายกับการภาวนาด้วยความ
มั่นใจที่เคยเห็นผลประจักษ์มาแล้ว แรกๆ ได้อาศัยท่านอาจารย์มั่นคอยให้อุบาย
เสมอในเวลาเป็นไข้ โดยยกเรือ
่ งท่านขึน
้ เป็นพยานว่าท่านจะได้กำ� ลังใจส�ำคัญๆ ทีไร
ต้องได้จากการเจ็บป่วยแทบทั้งสิ้น เจ็บหนักป่วยหนักเท่าไร สติปัญญายิ่งหมุนตัวดี
และรวดเร็วไปกับเหตุการณ์นั้นๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาเจ็บป่วย โดยไม่ต้องถูกบังคับให้
พิจารณา และไม่สนใจกับความหายหรือความตายอะไรเลย นอกจากจะพยายาม
ให้รู ้ค วามจริ ง ของทุ ก ขเวทนาทั้ ง หลายที่ เ กิ ด ขึ้ น และโหมเข้า มาในเวลานั้ น ด้ว ย
สติปัญญาทีเ่ คยฝึกหัดอยู่เป็นประจ�ำจนช�ำนิชำ� นาญ บางครัง้ ท่านอาจารย์มน
ั่ มาเตือน
ขณะเป็นไข้เป็นเชิงปัญหาเหน็บๆ ว่า
“ท่านเคยคิดไหมว่าท่านเคยทุกข์ก่อนจะตาย ทุกข์มากยิ่งกว่าทุกข์ที่กำ� ลังเป็น
อยู่ขณะนีใ้ นภพชาติทผ
ี่ ่านๆ มา เพียงทุกข์ในเวลาเป็นไข้ธรรมดา ซึง่ โลกๆ เขามิได้
เรียนธรรม เขายังพออดทนได้ บางรายเขายังมีสติดม
ี ม
ี รรยาทงามกว่าพระเราเสียอีก
คือเขาไม่แสดงอาการทุรนทุรายกระสับกระส่ายร้องครางทึ้งเนื้อทึ้งตัวเหมือนพระ
บางองค์ทแี่ ย่ๆ ซึง่ ไม่น่าจะมีแฝงอยู่ในวงพุทธศาสนาเลย และไม่น่าจะมีเพราะจะท�ำ
ศาสนาให้เปื้อนเปรอะไปด้วย แม้เจ็บมากทุกข์มากเขายังมีสติควบคุมมรรยาทให้
อยู่ในความพอดีงามตาได้อย่างน่าชม ผมเคยเห็นฆราวาสป่วยมาแล้ว โดยลูกๆ เขา
มานิมนต์ผมเข้าไปเยี่ยมพ่อเขาเวลาจวนตัวจะไปไม่รอด พ่อเขาอยากพบเห็นและ
กราบไหว้ในวาระสุดท้ายพอเป็นขวัญใจระลึกได้เวลาจะแตกดับจริงๆ ขณะเราเข้า
ถึงบ้าน พ่อเขาพอมองเห็นเราก�ำลังก้าวเข้าไปทีเ่ ตียงนอนเท่านัน
้ ทัง้ ทีก
่ ำ� ลังป่วยหนัก
ปกติลก
ุ นัง่ คนเดียวไม่ได้ ต้องช่วยพยุงกัน แต่ขณะนัน
้ เขายังสามารถลุกพรวดพราด
ขึ้นคนเดียวได้ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มที่ ไม่มีอาการไข้และป่วยหนักใดๆ
ปรากฏเหลืออยู่พอให้ทราบได้ว่าเขาป่วยหนักเลย ทัง้ กราบทัง้ ไหว้ด้วยความรืน
่ เริง
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บันเทิงในจิตใจและมรรยาททีอ
่ ่อนน้อมสวยงาม จนใครๆ ในบ้านเกิดพิศวงงงงันไป
ตามๆ กันว่าเขาลุกขึน
้ มาโดยล�ำพังคนเดียวได้อย่างไร เมือ
่ ปกติแม้จะพลิกตัวเปลีย
่ น
การนอนท่าต่างๆ ก็ได้ช่วยกันอย่างเต็มไม้เต็มมือ เพราะความระมัดระวังกลัวจะถูก
กระทบกระเทือนมากและอาจสลบหรือตายไปเสียในขณะนัน
้ แต่พอเห็นท่านเข้ามา
กลับเป็นคนใหม่ขน
ึ้ มาจากคนไข้ทจี่ วนจะตายอยู่แล้ว จึงอัศจรรย์ไม่เคยเห็นดังนี้ และ
ชาวบ้านพูดกับผมว่าเขาตายไปหลังจากเวลาทีผ
่ มออกมาไม่นานนักเลย ด้วยความ
มีสติตลอดเวลาสิน
้ ลมหายใจ และไปอย่างสงบประสบสุคโตไม่ผด
ิ พลาด ส่วนท่านเอง
ไม่เห็นเป็นไข้หนักถึงขนาดนั้น ท�ำไมนอนใจไม่พิจารณา หรือมันหนักด้วยความ
อ่อนแอทับถมจิตใจ จึงท�ำให้ร่างกายอ่อนเปียกไปด้วย พระกรรมฐานถ้าขืนเป็นกัน
ลักษณะนีม
้ ากๆ ศาสนาต้องถูกต�ำหนิ กรรมฐานต้องล่มจม ไม่มใี ครสามารถทรงไว้ได้
เพราะมีแต่คนอ่อนแอ กรรมฐานอ่อนแอ คอยแต่ขึ้นเขียงให้กิเลสมันสับเอาย�ำเอา
สติปัญญาพระพุทธเจ้าท่านมิได้ประทานไว้ส�ำหรับคนขี้เกียจอ่อนแอโดยนอนเฝ้า
นัง่ เฝ้าไข้อยู่เฉยๆ ไม่คด
ิ ค้นพิจารณาด้วยธรรมดังกล่าวเลย การหายไข้หรือการตาย
ของผู้อ่อนแอไม่เป็นประโยชน์อะไรเลย สู้หนูตายตัวเดียวก็ไม่ได้ ท่านอย่าน�ำลัทธิ
และวิชาหมูนอนคอยเขียงอยู่เฉยๆ มาใช้ในวงศาสนาและวงพระกรรมฐาน ผมอาย
ฆราวาสผู้เขาดีกว่าพระและอายหนูตัวที่ตายแบบเรียบๆ ซึ่งดีกว่าพระที่เป็นไข้แล้ว
อ่อนแอและตายไปด้วยความไม่มีสติปัญญารักษาตัว
ท่านลองพิจารณาดูซิว่า สัจธรรม มีทุกขสัจ เป็นต้น ทีป
่ ราชญ์ท่านว่าเป็นธรรม
ของจริงสุดส่วนนั้นจริงอย่างไรบ้าง และจริงอยู่ที่ไหนกันแน่ หรือจริงอยู่ที่ความ
ประมาทอ่อนแอดังที่พากันเสริมสร้างอยู่เวลานี้ นั่นคือการเสริมสร้างสมุทัยทับถม
จิตใจให้โงหัวไม่ขน
ึ้ ต่างหาก มิได้เป็นทางมรรค เครือ
่ งน�ำให้หลุดพ้นแต่อย่างใดเลย
ผมทีก
่ ล้ายืนยันว่าเคยได้ก�ำลังใจในเวลาป่วยหนักนั้น ผมพิจารณาทุกข์ทเี่ กิดกับตัว
จนเห็นสถานที่เกิ ดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันอย่างชัดเจนด้วยสติปัญญาจริงๆ
จิตที่รู้ความจริงของทุกข์แล้วก็สงบตัวลง ไม่แสดงการส่ายแส่แปรสภาพไปเป็นอื่น
นอกจากด�ำรงตนอยู่ในความจริงและเป็นหนึง่ อยู่เพียงดวงเดียว ไม่มอ
ี ะไรมารบกวน
ลวนลามเท่านัน
้ ไม่เห็นความแปลกปลอมใดๆ เข้ามาเคลือบแฝงได้เลย ทุกขเวทนา
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ก็ดับสนิทลงในเวลานั้น แม้ไม่ดับก็ไม่สามารถทับจิตใจเราได้ คงต่างอันต่างจริงอยู่
เพียงเท่านั้น นี่แลที่ว่าสัจธรรมเป็นของจริงสุดส่วน จริงอย่างนี้เองท่าน คือท่านอยู่
ที่จิตดวงมีสติปัญญารอบตัวเพราะการพิจารณา มิใช่เพราะอ่อนแอ เพราะนั่งทับ
นอนทับสติปัญญาเครื่องมือที่ทันกันกับทางแก้กิเลสอยู่เฉยๆ
ผมจะเปรียบเทียบให้ท่านฟัง หินนัน
้ ปาหัวคนก็แตก ทับหัวคนก็ตายได้ แต่นำ� มา
ท� ำ ประโยชน์เ ช่น เป็น หิ น ลั บ มี ด หรื อ อะไรๆ ก็ ไ ด้ ตามแต่ค นโง่จ ะน� ำ มาท� ำ ลาย
สังหารตน หรือคนฉลาดจะน�ำมาท�ำเป็นหินลับมีดหรืออื่นๆ เพื่อประโยชน์แก่ตน
ตามต้องการ สติปัญญาก็เช่นกัน จะน�ำไปใช้ในทางผิด คิดไตร่ตรองในทางไม่ชอบ
ฉลาดประกอบอาชีพในทางผิด เช่น ฉลาดหาอุบายฉกลักปล้นจี้เขาเร็วยิ่งกว่าลิง
จนตามไม่ทัน ก็ย่อมเกิดโทษเพราะน�ำสติปัญญาไปใช้ในทางที่ผิด จะน�ำสติปัญญา
มาใช้เป็นการอาชีพในทางที่ถูก เช่น คิดปลูกบ้านสร้างเรือน เป็นช่างไม้ช่างเขียน
ช่างแกะลวดลายต่างๆ เป็นต้น หรือจะน�ำมาใช้แก้กิเลสตัณหาตัวเหนียวแน่น
แก่นวัฏฏะที่พาให้เวียนเกิ ดเวียนตายอยู่ไม่หยุดจนหมดสิ้นไปจากใจ กลายเป็น
ความบริสุทธิ์ถึงวิมุตติพระนิพพานทั้งเป็นในวันนี้ เดือนนี้ ปีนี้ ชาตินี้ ก็ไม่เหลือวิสัย
ของมนุษย์จะท�ำได้ ดังทีท
่ ่านผู้ฉลาดท�ำได้กน
ั มาแล้วแต่ต้นพุทธกาลจนถึงปัจจุบน
ั คือ
วันนี้ ปัญญาย่อมอ�ำนวยประโยชน์ให้แก่ผ้ส
ู นใจใคร่ครวญไม่มท
ี างสิน
้ สุด เพราะสติ
กับปัญญาไม่เคยจนตรอกหลอกตัวเองแต่ไหนแต่ไรมา พอจะท�ำให้กลัวว่าตนจะมี
สติปัญญามากเกินไป จะกลายเป็นคนดีซ่านผลาญธรรมประคองตัวไปไม่รอดและ
จอดจมในกลางคัน สติปัญญานีป
้ ราชญ์ท่านชมว่าเป็นสิง่ ทีเ่ ยีย
่ มยอดอย่างออกหน้า
ออกตาแต่ดก
ึ ด�ำบรรพ์มาไม่เคยล้าสมัย ท่านจึงควรคิดค้นสติปัญญาขึน
้ มาเป็นเครือ
่ ง
ป้องกันและท�ำลายข้าศึกอยู่ภายในให้สน
ิ้ ซากไป จะเห็นใจดวงประเสริฐว่ามีอยู่กบ
ั ตัว
แต่ไหนแต่ไรมา การสอนท่านด้วยธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมที่ผมเคยพิจารณา
และได้ผลมาแล้ว มิได้สอนแบบสุ่มเดาเกาหาทีค
่ น
ั ไม่ถก
ู แต่สอนตามทีร่ ้ท
ู เี่ ห็นทีเ่ คย
เป็นมาไม่สงสัย ใครที่อยากพ้นทุกข์แต่กลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตน ไม่ยอมพิจารณา
ผู้นน
ั้ ไม่มวี น
ั พ้นทุกข์ไปได้ เพราะทางไปนิพพานต้องอาศัยทุกข์กบ
ั สมุทย
ั เป็นทีเ่ หยียบ
ุ ๆ พระองค์ ท่าน
ย่างไปด้วยมรรคเครือ
่ งด�ำเนิน พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ทก
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ส�ำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยสัจธรรมสี่กันทั้งนั้น ไม่ยกเว้นแม้องค์เดียวว่าไม่ได้ผ่าน
สัจธรรมสี่โดยสมบูรณ์ ก็เวลานี้มีสัจจะใดบ้างที่ก�ำลังประกาศความจริงของตนอยู่
ในกายในใจท่านอย่างเปิดเผย ท่านจงพิจารณาสัจจะนัน
้ ด้วยสติปัญญาให้ร้แู จ้งตาม
ความจริงของสัจจะนั้นๆ อย่านั่งเฝ้านอนเฝ้ากันอยู่เฉยๆ จะกลายเป็นโมฆบุรุษ
ในวงสัจธรรมซึ่งเคยเป็นของจริงมาดั้งเดิม
ถ้าพระธุดงคกรรมฐานเราไม่สามารถอาจรู้ความจริงทีป
่ ระกาศอยู่กบ
ั ตนอย่าง
เปิดเผยได้ ก็ไม่มีใครจะสามารถอาจรู้ได้ เพราะวงพระกรรมฐานเป็นวงที่ใกล้ชิด
สนิทกับสัจธรรมอยู่มากกว่าวงอื่นๆ ที่ควรจะรู้เห็นได้ก่อนใครหมด วงนอกจากนี้
แม้จะมีสัจธรรมประจ�ำกายประจ�ำใจด้วยกันก็จริง แต่ยังห่างเหินต่อการพิจารณา
อั น เป็น ทางรู ้แ จ้ง ผิ ด กั น เนื่ อ งจากเพศและโอกาสที่ จ ะอ� ำ นวยต่า งกั น เฉพาะ
พระธุดงคกรรมฐานซึง่ พร้อมทุกอย่างแล้วในการด�ำเนินและเดินก้าวเข้าสู่ความจริง
ทีป
่ ระกาศอยู่กบ
ั ตัวทุกเวลา ถ้าท่านเป็นเลือดนักรบสมนามทีศ
่ าสดาทรงขนานให้ว่า
ศากยบุ ต รพุ ท ธชิ โ นรสจริ ง ๆ แล้ว ท่า นจงพยายามพิ จ ารณาให้รู ้แ จ้ง สั จ จะคื อ
ทุกขเวทนาที่ก� ำลังประกาศตัวอยู่อ ย่างโจ่งแจ้งเปิดเผยในกายในใจท่านเวลานี้
อย่าปล่อยให้ทก
ุ ขเวทนาเหยียบย�ำ่ ท�ำลายและกาลเวลาผ่านไปเปล่า ขอให้ยด
ึ ความจริง
จากทุกขเวทนาขึ้นสู่สติปัญญา และตีตราประกาศฝังใจลงอย่างแน่นหนาแต่บัดนี้
เป็นต้นไปว่า ความจริงสี่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ตลอดมานั้น บัดนี้
ทุกขสัจได้แจ้งประจักษ์กับสติปัญญาเราแล้วไม่มีทางสงสัย นอกจากจะพยายาม
เจริญให้ความจริงนัน
้ ๆ เจริญยิง่ ขึน
้ โดยล�ำดับจนหายสงสัยโดยสิน
้ เชิงเท่านัน
้ ถ้าท่าน
พยายามดังที่ผมสั่งสอนนี้ แม้ไข้ในกายท่านจะก�ำเริบรุนแรงเพียงไร ท่านเองจะ
เป็นเหมือนคนมิได้เป็นอะไร คือใจท่านมิได้ไหวหวั่นสั่นสะเทือนไปตามอาการแห่ง
ความสุขความทุกข์ทเี่ กิดขึน
้ ในกายนัน
่ เลย มีแต่ความภาคภูมใิ จทีส
่ ม
ั ผัสสัมพันธ์กบ
ั
ความที่ได้รู้แล้วเห็นแล้วโดยสม�ำ่ เสมอ ไม่แสดงอาการลุ่มๆ ดอนๆ เพราะไข้กำ� เริบ
หรือไข้สงบตัวลงแต่อย่างใด
นี่แลคือการเรียนธรรมเพื่อความจริง ปราชญ์ท่านเรียนกันอย่างนี้ ท่านมิได้
ไปปรุงแต่งเวทนาต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ เช่น อยากให้เป็นอย่างนั้น
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อยากให้เป็นอย่างนีต
้ ามชอบใจ ซึง่ เป็นการสัง่ สมสมุทย
ั ให้กำ� เริบรุนแรงยิง่ ขึน
้ แทนที่
จะเป็นไปตามใจชอบ ท่านจงจ�ำไว้ให้ถงึ ใจ พิจารณาให้ถงึ อรรถถึงธรรมคือความจริง
ทีม
่ อ
ี ยู่กบ
ั ท่านเอง ซึง่ เป็นฐานะทีค
่ วรรู้ได้ด้วยตนเองแต่ละรายๆ ผมเป็นเพียงผู้แนะ
อุบายให้เท่านั้น ส่วนความเก่งกาจอาจหาญ หรือความล้มเหลวใดๆ นั้นขึ้นอยู่กับ
ผู้พิจารณาโดยเฉพาะ ผู้อื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย เอานะท่าน จงท�ำให้สมหน้า
สมตาที่เป็นลูกศิษย์มีครูสั่งสอน อย่านอนเป็นที่เช็ดเท้าให้กิเลสขึ้นย�่ำยีตีแผ่ได้
จะแย่และเดือดร้อนในภายหลัง จะว่าผมไม่บอก”
ท่านเล่าว่า พอท่านเทศน์ให้เราแบบพายบุแคมอยู่พักใหญ่แล้วก็หนีไป เราเอง
รู้สก
ึ ตัวจะลอยเพราะความปีตย
ิ น
ิ ดีและตืน
้ ตันในโอวาททีฉ
่ ลาดแหลมคม และออกมา
จากความเมตตาท่านล้วนๆ ไม่มอ
ี ะไรจะมีคณ
ุ ค่าเสมอเหมือนได้ในเวลานัน
้ พอท่าน
ไปแล้วเท่านั้น เราเองก็น้อมอุบายที่ท่านเมตตาสั่งสอนเข้าพิจารณาแก้ทุกขเวทนา
ที่ก�ำลังแสดงตัวอยู่เต็มความสามารถ โดยไม่มีความย่อท้ออ่อนแอแต่อย่างใดเลย
ขณะพิจารณาทุกขเวทนาหลังจากท่านไปแล้ว ราวกับท่านนัง่ คอยดูและคอยให้อบ
ุ าย
ช่วยเราอยู่ตลอดเวลา ยิ่งท�ำให้มีกำ� ลังใจที่จะต่อสู้กับทุกข์มากขึ้น
ขณะพิจารณานั้นได้พยายามแยกทุกข์ออกเป็นขันธ์ๆ คือ แยกกายและอาการ
ต่างๆ ของกายออกเป็นขันธ์หนึง่ แยกสัญญาทีค
่ อยมัน
่ หมายหลอกลวงเราออกเป็น
ขันธ์หนึ่ง แยกสังขารคือความคิดปรุงต่างๆ ออกเป็นขันธ์หนึ่ง และแยกจิตออกเป็น
พิเศษส่วนหนึง่ แล้วพิจารณาเทียบเคียงหาเหตุผลต้นปลายของตัวทุกข์ทก
ี่ ำ� ลังแสดง
อยู่ในกายอย่างชุลมุนวุ่นวายโดยมิได้มีก�ำหนดว่าทุกข์จะดับเราจะหาย หรือทุกข์
จะก�ำเริบเราจะตาย แต่สิ่งที่หมายมั่นปั้นมือจะให้รู้ตามความมุ่งหมายเวลานั้นคือ
ความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น เฉพาะที่อยากรู้มากในเวลานั้นคือ ทุกขสัจ ว่า
เป็นอะไรกันแน่ ท�ำไมจึงมีอ�ำนาจมาก สามารถท�ำจิตใจของสัตว์โลกให้สะเทือน
หวั่นไหวได้ทุกตัวสัตว์ ไม่ยกเว้นว่าเป็นใครเอาเลย ทั้งเวลาทุกข์แสดงขึ้นธรรมดา
เพราะความกระทบกระเทือนจากเหตุต่างๆ ทั้งแสดงขึ้นในวาระสุดท้ายตอนจะ
โยกย้า ยภพภู มิไ ปสู่โ ลกใหม่ภูมิใหม่ สัต ว์ทุก ถ้ว นหน้า รู ้สึก หวั่ นเกรงกั นนั ก หนา
ไม่มีรายใดหาญสู้หน้ากล้าเผชิญ นอกจากทนอยู่ด้วยความหมดหนทางเท่านั้น
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ถ้า สามารถหลบหลี ก ได้ก็ น ่า จะหลบไปอยู ่ค นละมุ ม โลกเพราะความกลั ว ทุ ก ข์
ตั ว เดี ย วนี้ เ ท่า นั้ น เราเองก็ นั บ เข้า ในจ� ำ นวนสั ต ว์โ ลกผู ้ขี้ ข ลาดหวาดกลั ว ทุ ก ข์
จะปฏิ บั ติ ตั ว อย่า งไรกั บ ทุ ก ข์ที่ ก� ำ ลั ง แสดงอยู ่นี้ จึ ง จะเป็น ผู ้อ งอาจกล้า หาญด้ว ย
ความจริงเป็นพยาน เอาละ เราต้องสู้กับทุกข์ด้วยสติปัญญาตามทางศาสดาและ
ครูอาจารย์สั่งสอนไว้ เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์มั่นท่านก็ได้เมตตาสั่งสอนอย่าง
ถึงใจ ไม่มีทางสงสัย ท่านสอนว่าให้สู้ด้วยสติปัญญา โดยแยกแยะขันธ์นั้นๆ ออก
ดูอย่างชัดเจน ก็เวลานี้ทุกขเวทนาเป็นขันธ์อะไร เป็นรูป เป็นสัญญา เป็นสังขาร
เป็นวิญญาณ และเป็นจิตได้ไหม? ถ้าเป็นไม่ได้ ท�ำไมเราจึงเหมาเอาทุกขเวทนาว่า
เป็นเรา เป็นเราทุกข์ เราจริงๆ คือทุกขเวทนานีล
้ ะหรือ หรืออะไรกันแน่ ต้องให้ทราบ
ความจริงกันในวันนี้ ถ้าเวทนาไม่ดบ
ั และเราไม่ร้แู จ้งทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาอย่าง
จริงใจ แม้จะตายไปกับทีน
่ ั่งภาวนานี้เราก็ยอม แต่จะไม่ยอมลุกจากทีใ่ ห้ทก
ุ ขเวทนา
หัวเราะเย้ยหยันเป็นอันขาด
นับแต่ขณะนัน
้ สติปัญญาท�ำการแยกแยะห�ำ้ หัน
่ กันอย่างเอาเป็นเอาตายเข้าว่า
ระหว่างสงครามของจิตกับทุกขเวทนาต่อสู้กันอยู่เวลานั้นกิ นเวลาห้าชั่วโมง
จึงได้ร้ค
ู วามจริงจากขันธ์แต่ละขันธ์ได้ เฉพาะอย่างยิง่ รู้เวทนาขันธ์อย่างชัดเจน
ด้วยปัญญา ทุกขเวทนาดับลงในทันทีที่พิจารณารอบตัวเต็มที่ ท่านว่า ท่านได้
เริ่มเชื่อสัจธรรมมีทุกขสัจเป็นต้น ว่าเป็นของจริงแต่บัดนั้นมาอย่างไม่หวั่นไหว
แต่นน
ั้ มาเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ ขึน
้ มา ใจมีทางต่อสู้กน
ั กับทุกขเวทนาเพือ
่
ชนะทางสติปัญญา ไม่อ่อนแอปวกเปียก ใจมักได้กำ� ลังในเวลาเจ็บป่วยเพราะ
เป็นเวลาเอาจริงเอาจัง เอาเป็นเอาตายกันจริงๆ ธรรมที่เคยถือเป็นของเล่น
โดยไม่ร้ส
ู ก
ึ ตัวมาประจ�ำนิสย
ั ปุถช
ุ นในเวลาธรรมดาไม่จนตรอก ก็แสดงความจริง
ให้เห็นชัดในเวลานัน
้ ขณะพิจารณาทุกขเวทนารอบแล้วทุกข์ดบ
ั ไป ใจก็รวมลง
ถึงฐานของสมาธิ หมดปัญหาต่างๆ ทางกายทางใจไปพักหนึ่ง จนกว่าจิตถอน
ขึ้นมาซึ่งกิ นเวลาหลายชั่วโมง มีอะไรค่อยพิจารณากันต่อไปอีกด้วยความ
อาจหาญต่อความจริงที่เคยเห็นมาแล้ว
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ท่านว่าเมือ
่ จิตรวมลงถึงฐานสมาธิเพราะอ�ำนาจการพิจารณาแล้ว ไข้ได้หายไป
แต่บด
ั นัน
้ ไม่กลับมาเป็นอีกเลย จึงเป็นทีน
่ ่าประหลาดใจว่าเป็นไปได้อย่างไร ข้อนี้
ส�ำหรับผู้เขียนเชื่อทั้งร้อยไม่คัดค้าน เพราะเคยพิจารณาแบบเดียวกันนี้มาบ้างแล้ว
ผลก็เป็นแบบเดียวกับที่ท่านพูดให้ฟังไม่มีผิดกันเลย จึงท�ำให้สนิทใจตลอดมาว่า
ธรรมโอสถสามารถรักษาโรคได้อย่างลึกลับและประจักษ์กบ
ั ท่านผู้ปฏิบต
ั ท
ิ ม
ี่ น
ี ส
ิ ย
ั
ในทางนี้ โดยมากพระธุดงคกรรมฐานท่านชอบพิจารณาเยียวยาธาตุขันธ์
ของท่านเวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงียบๆ โดยล�ำพัง ไม่ค่อยระบายให้ใคร
ฟังง่ายๆ นอกจากวงปฏิบต
ั ด
ิ ้วยกัน และมีนส
ิ ย
ั คล้ายคลึงกัน ท่านจึงสนทนากัน
อย่างสนิทใจ ทีว
่ ่าท่านบ�ำบัดโรคด้วยวิธภ
ี าวนานัน
้ มิได้หมายความว่าบ�ำบัดได้
ทุกชนิดไป แม้ท่านเองก็ไม่แน่ใจว่าโรคชนิดใดบ�ำบัดได้ และโรคชนิดใดบ�ำบัด
ไม่ได้ แต่ท่านไม่ประมาทในเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน
้ กับตัวท่าน ถึงร่างกายจะตายไป
เพราะโรคในกาย แต่โรคในจิตคือกิ เลสอาสวะต่างๆ ก็ต้องให้ตายไปด้วย
อ�ำนาจธรรมโอสถท่านบ้างเหมือนกัน ฉะนั้น การพิจารณาโรคต่างๆ ทั้งโรค
ในกายและโรคในใจ ท่านจึงมิได้ลดละทั้งสองทาง โดยถือว่าเป็นกิ จจ�ำเป็น
ระหว่างขันธ์กับจิตจ�ำต้องพิจารณาและรับผิดชอบกันจนวาระสุดท้าย
คราวท่านจ�ำพรรษาที่วัดป่าบ้านโป่ง อ.สันมหาพล จ.เชียงใหม่ พรรษานั้นท่าน
เร่งความพากเพียรในท่าและอิริยาบถต่างๆ มากกว่าพรรษาก่อนๆ ซึ่งเคยเข้าใจ
ว่ามีความเพียรดี แต่พรรษานี้มีพิเศษไปกว่าพรรษาที่แล้วๆ มา โดยมีอิริยาบถ ๓
ด้วยการประกอบความเพียรถ่ายเดียว คือ ยืน เดิน นั่ง ท�ำความเพียรไม่ยอมนอน
หากจะมีหลับบ้างก็ให้หลับในท่านัง่ ท�ำสมาธิภาวนาขณะทีธ่ าตุขน
ั ธ์เพียบเต็มทีต
่ าม
สภาพของมันทีท
่ นทานต่อการไม่ยอมหลับเลยไปไม่ไหว ซึง่ เป็นเวลาทีส
่ ติอ่อนตัวลง
แต่ไม่ยอมทอดธุระต่อการหลับนอนดังทีเ่ คยเป็นมาในอิรย
ิ าบถ ๔ ทัง้ นีเ้ พราะเห็นผล
ประจักษ์ใจทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาว่าใจมีความสงบแนบแน่น ปัญญามีความ
ละเอียดแหลมคมและคล่องตัวกว่าความเพียรทีด
่ ำ� เนินไปตามปกติธรรมดา จึงท�ำให้
มีก�ำลังใจในการประคองความเพียรในท่าอิริยาบถ ๓ ตลอดพรรษา โดยไม่ยอม
เอนกายล้มตัวลงหลับนอนเลย ถ้าจะพูดตามภาษานักต่อสู้เพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน
ระหว่างกิเสสตัวเห็นแก่เสือ
่ แก่หมอนนอนทอดอาลัยตายอยากแบบคนสิน
้ ท่า ล�ำตัว
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ยาวเหยียดเหมือนงู กับศรัทธาธรรม วิริยธรรม สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม
แล้วก็ว่ากิเลสตัวดึงดูดพระลงเสือ
่ ลงหมอน ต้องทนอดอาหาร (เนือ
้ พระอร่อยส�ำหรับ
กิเลส) ท้องแฟบไปสามเดือน พลธรรมทั้งห้าดังกล่าวแล้วได้โอกาสก้าวเดินตาม
วิถีทางของศาสดา มองเห็นชัยชนะจากการต่อสู้ด้วยความเพียรในท่าอิริยาบถ ๓
ไม่ห่างไกลจากตัวเลย ราวกับจะได้จะถึงธรรมอยู่ทุกอิริยาบถ พอให้เกิดก�ำลังใจ
ในความเพียรอยู่ตลอดเวลา ร่างกายก็เบา ใจก็เบา ด้วยธรรมประเภทต่างๆ ความเพียร
ก็เบาในการเคลื่อนไหวเพื่อต่อยุทธกับกิเลส ไม่สะทกสะท้านต่อความทุกข์ความ
ล�ำบากในการต่อสู้กับกิเลสที่เห็นว่าเป็นข้าศึกอย่างถึงใจ
ในคืนวันหนึ่งขณะนั่งสมาธิภาวนา จิตสงบลงอย่างละเอียดถึงฐานสมาธิ และ
พักอยู่เป็นเวลานานพอสมควรแล้วถอยออกมาอยู่ขั้นอุปจารสมาธิ จิตปรากฏนิมิต
เป็นแผ่นดินไหวหมุนเป็นกงจักร จิตเพ่งพินจิ เท่าไร นิมต
ิ นัน
้ ยิง่ หมุนเร็วราวกับฟ้าดิน
จะถล่มในขณะนั้น ในความรู้สึกปรากฏว่าตัวเหาะลอยไปตามแผ่นดินโดยมิได้
ก้าวเดินเลย ขณะที่กายในนิมิตเหาะลอยอยู่นั้น คล้ายกับเหาะลอยไปมาอยู่บน
ทางจงกรมทีเ่ จ้าของเคยเดินในเวลาปกติ เหาะลอยไปมาอยู่หลายตลบจึงหยุด และ
ปรากฏแสงสว่างขึ้นในขณะที่กายหยุดเหาะลอย แสงสว่างในนิมิตนั้นปรากฏว่ามา
จากบนท้องฟ้าส่องสว่างเข้าในดวงใจท่าน ท�ำให้มองเห็นอวัยวะส่วนต่างๆ ภายใน
ร่างกายได้อย่างชัดเจน และเพลินในการพิจารณาดูร่างกายส่วนต่างๆ ด้วยอสุภกรรมฐาน
และไตรลักษณ์อยู่เป็นเวลานาน ใจมีความยิ้มแย้มแจ่มกระจ่างด้วยปัญญา ศรัทธา
อุตสาหะอย่างแรงกล้า อุบายต่างๆ อันเป็นเครือ
่ งถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆ เกิดขึน
้
โดยสม�ำ่ เสมอ นับว่าในพรรษานัน
้ ใจมีกำ� ลังมาก รู้เห็นได้อย่างเด่นชัด ไม่มค
ี วามอับเฉา
เศร้าใจเข้ารบกวนดังที่เคยเป็นบ่อยในกาลที่แล้วๆ มา มีแต่ความมั่นคงทางสมาธิ
และความแยบคายและคล่องตัวทางสติปัญญาเป็นคู่มิตรแห่งความเพียรประจ�ำใจ
ในอิริยาบถต่างๆ ระหว่างจิตกับสติปัญญา อันเป็นลักษณะความเพียรอัตโนมัติ
เริม
่ ปรากฏตัวอย่างเด่นชัดภายในจิต อิรย
ิ าบถทัง้ สีเ่ ว้นแต่ขณะหลับ จิตอยู่ในท่าแห่ง
ความเพียรโดยสม�ำ่ เสมอ ไม่ถูกบังคับขู่เข็ญเหมือนแต่ก่อนซึ่งจ�ำต้องบังคับถูไถกัน
เป็นประจ�ำ ไม่งั้นกิเลสน�ำขึ้นเขียงชนิดตามยื้อแย่งไม่ทันเลย เพราะระยะนั้นกิเลส
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คล่องตัวรวดเร็วแหลมคมกว่าธรรม มีสติธรรม ปัญญาธรรม วิริยธรรม เป็นต้น
เป็นไหนๆ ใครจึงไม่ควรอวดตัวว่าเก่งกล้าสามารถขนาดจิตที่อยู่เพียงสมาธิความ
สงบเท่านั้น แม้จิตสงบก็ยังตกอยู่ในอ�ำนาจเพลงกล่อมของกิ เลสให้ติดในสมาธิ
ไม่สนใจออกพิจารณาทางด้านปัญญาอันเป็นอุบายถอดถอนมันออกจากใจจนได้
ต่อเมือ
่ ปัญญาเคลือ
่ นย้ายออกท�ำงาน การรบการต่อสู้กบ
ั กิเลสประเภทต่างๆ และได้
ชัยชนะไปโดยล�ำดับ ไม่อับจนอย่างง่ายดายนั่นแล จึงจะเริ่มรู้เพลงกล่อมของกิเลส
ชนิดต่างๆ ได้โดยล�ำดับว่าไพเราะเพราะพริง้ อ้อยอิง่ น่าติดจมอยู่กบ
ั มันจริงๆ ดังนัน
้
สัตว์โลกจึงไม่เบื่อเพลงกล่อมชนิดต่างๆ ของกิเลสกัน แม้จะกล่อมซ�้ำซากให้รัก
ให้ชัง ให้เกลียด ให้โกรธ ให้โลภมาก ให้อยากหิวโหย และเกิดความอิดโรยและทน
ทุกข์ทรมานมากน้อย กี่ร้อย กี่พัน กี่หมื่น กี่แสน กี่ล้าน และกี่ล้านๆ ครั้ง ก็ไม่เคย
เบือ
่ หน่ายอิม
่ พอและเห็นโทษแห่งเพลงกล่อมของมันบ้างเลย จะมีบ้างราวกับฟ้าแลบ
ก็ตอนได้รบ
ั ความทุกข์ทรมานมากจนตรอกซอกมุมจนหาทางออกไม่ได้จริงๆ นัน
่ แล
จากนั้นก็ถูกกล่อมให้เคลิ้มหลับไปอีกไม่มีวันตื่นพอเห็นโทษของมันบ้างเลย
ความเพียรขัน
้ นีเ้ ริม
่ เป็นความเพียรรุก ความเพียรรบ ความเพียรตีตลบหลายสัน
หลายคมเพื่อเข่นฆ่ากิเลสไปโดยล�ำดับ ไม่อับเฉาเมามัวมั่วสุมกับกิเลสว่าเป็นมิตร
เป็นสหายและมอบเป็นมอบตายกับมันเหมือนแต่ก่อนทีธ่ รรมาวุธมีสติปัญญาเป็นต้น
ยังไม่อาจหาญเกรียงไกร ระยะนีธ้ รรมาวุธทุกประเภททุกขนาดเริม
่ เกรียงไกรฉายแสง
แพรวพราวออกมาแล้ว สนุกขุดค้นหยิบยกขึน
้ ห�ำ้ หัน
่ กับกิเลสชนิดต่างๆ อย่างไม่อน
ั้
ไม่ออมแรง ความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์นับวันมีก�ำลังกล้าถึงขนาดเร่งความเพียร
ชนิดกล้าเป็นกล้าตาย ใครดีใครอยู่ ใครไม่ดีจงบรรลัย ไม่มีค�ำว่าเสียดายป่าช้า
การเกิดตายซึ่งเป็นขวากหนามที่กิเลสปักเสียบไว้ ใจดวงที่กิเลสเคยเป็นเจ้าอ�ำนาจ
ครอบครองมานานแสนนานจะไม่ยอมปล่อยให้มันครอบครองอีกต่อไป ต้องเป็น
วิสุทธิธรรมอันประเสริฐเลิศเลอเท่านั้นครอบครองใจ ที่จะยอมให้กิเลสวัฏจักร
ก็ครองใจ ธรรมก็ครองใจ แต่ถก
ู ขับไล่ให้พ่ายแพ้แก่กเิ ลสอยู่รำ�่ ไปดังทีเ่ ป็นมาแล้วนัน
้
จะไม่ยอมให้มีในใจดวงนี้ได้อีก อย่างไรต้องปราบวัฏจักรวัฏจิตให้บรรลัยลงจากใจ
ภพนี้และในไม่ช้านี้ด้วยธรรมาวุธอันทันสมัยอย่างไม่สงสัย
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พอออกพรรษาแล้วท่านก็ออกเทีย
่ วธุดงคกรรมฐานไปตามอัธยาศัย ท่านเล่าว่า
ท่านไปพักอยู่หมู่บ้านป่าใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีกุฎีเล็กเพื่อบ�ำเพ็ญภาวนาอยู่หลังหนึ่ง
เพราะที่นั่นเคยเป็นที่พักบ�ำเพ็ญของพระธุดงคกรรมฐานมาก่อน เห็นว่าสงัดดีและ
ห่างจากหมู่บ้านพอประมาณ ท่านจึงเข้าพักบ�ำเพ็ญที่นั่น วันหนึ่งตอนกลางวัน
ฝนตกหนัก ไม่อาจลงเดินจงกรมได้ ท่านจึงปิดประตูหน้าต่างฝาแถบ (ฝาขัดแตะ)
นั่งภาวนาอยู่ในกุฎีนั้นซึ่งมีพื้นสูงพอประมาณ
ขณะทีน
่ งั่ พิจารณาธรรมทัง้ หลายอยู่ ปรากฏเหมือนมีท่อไฟแทงขึน
้ มาทีก
่ ้นท่าน
ร้อ นแปลบๆ หยุ ด ไปแล้ว ก็ ร ้อ นขึ้ น มาอี ก ท่า นจึ ง ย้อ นมาพิ จ ารณาว่า คื อ อะไร
พอย้อนจิตมาก�ำหนดจดจ่อเพื่อเอาเหตุเอาผลกับท่อไฟที่ก�ำลังเผาก้นท่านอยู่นั้น
ก็ทราบว่าไฟนีเ้ ป็นไฟราคะตัณหาแสดงขึน
้ มาจากใต้ถน
ุ กุฎี มิได้แสดงขึน
้ กับใจท่านเอง
ท่านก�ำหนดพิจารณาทบทวนก็ทราบอยู่อย่างนั้นว่าเป็นไฟราคะตัณหาแสดงขึ้น
มาจากใต้ถุนกุฎี ส�ำหรับในจิตท่านไม่มีไม่ปรากฏว่าจิตเป็นราคะตัณหาแต่อย่างใด
ขณะทีท
่ ่านก�ำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่กบ
ั การพิจารณาไฟชนิดนัน
้ ก็ไม่คด
ิ สะดุดใจว่าไฟนี้
มาจากอะไรที่ไหน เป็นเพียงร�ำพึงอยู่ภายในใจว่าไฟราคะนี้มันติดตามเรามาได้
อย่างไร เพราะเรามิได้มีความก�ำหนัดยินดีกับหญิงชายใดๆ ใจก็เป็นปกติ ไม่เกิด
ราคะ การไปบิณฑบาตในหมู่บ้านก็ไปด้วยความส�ำรวมระวังมีสติอยู่กับตัว ระวัง
สังเกตทุกแง่ทุกมุมบรรดาอารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกต่อจิตใจ ใจก็ไม่เห็นมีเรื่องราคะ
ตัณหาเป็นอารมณ์แต่อย่างใด พอเรื่องไฟสงบไม่แสดงอีก ท่านก็ลืมตาขึ้นจะออก
จากการภาวนาหลังจากฝนหยุดแล้ว ก็พอดีมองเห็นด้านหลังผู้หญิงคนหนึ่งก�ำลัง
เดินออกไปจากใต้ถุนกุฎี ท�ำให้ท่านน�ำเรื่องไฟที่เผาก้นท่านออกพาดพิงกับหญิง
ทีเ่ พิง่ ออกไปจากกุฎท
ี ่าน หญิงคนนีค
้ งคิดไม่ดก
ี บ
ั เรา เหตุการณ์จงึ ได้แสดงขึน
้ ท�ำนองนี้
ที่เราเองก็ไม่คาดไม่คิดว่าจะเป็นไปได้
ความจริงผู้หญิงคนนัน
้ อยู่ในวัยเบญจเพส ยังไม่แก่อะไรเลย อาจจะเป็นสาวแก่
หรือแม่ม่ายมากกว่าหญิงที่มีสามี แกมาเที่ยวเก็บผักหักฟืนหาอยู่หากินก็ไม่อาจ
ทราบได้ ในมือถือตะกร้าใบหนึ่ง ขณะที่แกมาถึงที่นั่นเกิดฝนตกหนักพอดี แกเลย
รีบเข้ามาหลบฝนที่ใต้ถุนกุฎีหลวงปู่ จนฝนหยุดแล้วแกถึงได้ออกไปจากที่นั่น เวลา
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ท่านมองออกไปตามช่องหน้าต่างซึ่งเป็นฝาขัดแตะห่างๆ จึงมองเห็นหญิงนั้นได้
อย่างชัดเจน
ทีท
่ ่านเล่าเรือ
่ งนีใ้ ห้พระเณรฟังตามโอกาสทีค
่ วรนัน
้ ท่านมิได้เล่าด้วยการต�ำหนิ
ติฉินนินทาหญิงนั้นแต่อย่างใด เป็นเพียงท่านยกหญิงนั้นขึ้นเป็นต้นเหตุให้ได้ทราบ
เรื่องกระแสภายในภายนอกของจิตว่าเป็นสิ่งละเอียดมากเกิ นกว่าธรรมดาจะรู้
จะเห็นได้ นอกจากการพิจารณาทางภาคปฏิบต
ั จิ ต
ิ ภาวนาจึงสามารถทราบได้เป็นขัน
้ ๆ
ตอนๆ ไป ท่านว่าตอนนั้นจิตท่านละเอียดมากสมควร สติปัญญาก็ดีและรวดเร็วต่อ
เหตุการณ์เหล่านี้ ไม่ชักช้าเหมือนขั้นเริ่มต้นฝึกหัด เช่น ขณะราคะภายในจิตตัวเอง
กระเพื่อมแย็บเท่านั้น สติก็ทัน แม้ปัญญาจะยังไม่สามารถตัดให้ขาดได้ในระยะนั้น
แต่ต่อมาก็พ้นมือของสติปัญญาที่ฝึกซ้อมตัวอยู่ตลอดเวลาไปไม่ได้ ต้องขาดสะบั้น
ไปจากใจอย่างประจักษ์ ท่านเล่าว่าตอนนัน
้ ความเพียรท่านรู้สก
ึ ว่ารีบเร่งเก่งกาจมาก
แม้เวลาท�ำวัตรเช้าและเย็นท่านก็ท�ำเพียงย่อๆ จิตใจรีบด่วนต่อความเพียรด้วยสติ
ปัญญาอย่างมาก ส่วนการสวดมนต์สต
ู รต่างๆ ดังทีเ่ คยสวดมาแต่เก่าก่อน ท่านต้อง
งดทัง้ สิน
้ เร่งทางด้านสติปัญญาอย่างเดียวเพือ
่ ให้หลุดพ้นอย่างรวดเร็วทันกาลเวลา
กลัวจะตายไปเสียก่อนยังไม่ถึงจุดที่หมายอันพึงใจได้แก่พระอรหัตธรรม
พรรษาต่อมานี้ ไข้กห
็ นัก ความเพียรก็เอาการ ไม่มใี ครย่อหย่อนอ่อนข้อต่อใคร
การไข้กไ็ ข้ได้ตลอดพรรษา การพิจารณาทุกขเวทนากับกายอันเป็นเรือนรังของทุกข์
ก็ไม่ลดละท้อถอย ไข้หนัก ทุกข์มากเท่าไรยิ่งราวกับไสเชื้อเพลิงป้อนสติปัญญาให้
แสดงลวดลายอย่างเต็มฝีมอ
ื ใจถือเอาทุกขเวทนาทีเ่ กิดจากไข้และกายทีเ่ กีย
่ วโยงกัน
กับทุกข์เป็นเวทีต่อสู้กับกิเลสชนิดไม่มีการให้น�้ำในบางกาล ถ้าสติปัญญาจะมัวให้
น�ำ้ อยู่ ไข้ก็เอาตายและแพ้ราบคาบหญ้า ต้องต่อสู้กันแบบสดๆ ร้อนๆ ไข้และทุกข์
ไม่ผ่อนคลาย ความเพียรจะผ่อนคลายไม่ได้ ไม่ทันกัน ปราบกันไม่อยู่ ต้องเอาให้
อยู่ในเงื้อมมือของความเพียร ขณะนั้นจะหลีกเลี่ยงไปไหนไม่ได้ ต้องสู้จนเห็นเหตุ
เห็นผลท่าเดียวจึงจะมีชัยและภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเอง ในพรรษานี้
นับว่าหนักและหักโหมเอาการทั้งทางกายและทางจิต เพราะเป็นไข้มาลาเรียตลอด
พรรษา ทุกข์ทางร่างกายจึงมาก ทางใจความเพียรก็หมุนตัวเป็นเกลียวไปตามไข้และ
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ทุกขเวทนา พอออกพรรษาไข้ก็ค่อยๆ หายไป องค์ท่านเองก็ออกเที่ยววิเวกเปลี่ยน
สถานทีไ่ ปตามอัธยาศัย ไม่เยือ
่ ใยกับสิง่ ใดนอกจากความเพียรอย่างเดียว ในระยะนัน
้
เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าว
เย็นวันหนึง่ เมือ
่ ปัดกวาดเสร็จ ท่านออกจากทีพ
่ ก
ั ไปสรงน�ำ้ ได้เห็นข้าวในไร่
ชาวเขาก�ำลังสุกเหลืองอร่าม ท�ำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในขณะนั้นว่าข้าวมันงอก
ขึ้นมาเพราะมีอะไรเป็นเชื้อพาให้เกิด ใจที่พาให้เกิดตายอยู่ไม่หยุดก็น่าจะมี
อะไรเป็นเชือ
้ อยู่ภายในเช่นเดียวกับเมล็ดข้าว เชือ
้ นัน
้ ถ้าไม่ถก
ู ท�ำลายเสียทีใ่ จให้
สิน
้ ไป จะต้องพาให้เกิดตายอยู่ไม่หยุด ก็อะไรเป็นเชือ
้ ของใจเล่า ถ้าไม่ใช่กิเลส
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน คิดทบทวนไปมาโดยถืออวิชชาเป็นเป้าหมายแห่งการ
วิพากษ์วิจารณ์ พิจารณาย้อนหน้าถอยหลัง อนุโลมปฏิโลมด้วยความสนใจ
อยากรู้ตัวจริงแห่งอวิชชา นับแต่หัวค�่ำจนดึก ไม่ลดละการพิจารณาระหว่าง
อวิชชากับใจ จวนสว่างจึงตัดสินกันลงได้ด้วยปัญญา อวิชชาขาดกระเด็น
ออกจากใจไม่มีอะไรเหลือ การพิจารณาข้าวก็มายุติกันที่ข้าวสุกหมดการงอก
อีกต่อไป การพิจารณาจิตก็มายุตก
ิ น
ั ทีอ
่ วิชชาดับ กลายเป็นจิตสุกขึน
้ มาเช่นเดียว
กับข้าวสุก จิตหมดการก่อก�ำเนิดเกิดในภพต่างๆ อย่างประจักษ์ใจ สิ่งที่เหลือ
ให้ชมอย่างสมใจคือความบริสท
ุ ธิแ
์ ห่งจิตล้วนๆ ในกระท่อมกลางเขา มีชาวป่า
เป็นผู้อุปัฏฐากดูแล ขณะที่จิตผ่านดงหนาป่ากิเลสวัฏฏ์ไปได้แล้ว เกิดความ
อัศจรรย์อยู่คนเดียวตอนสว่าง พระอาทิตย์กเ็ ริม
่ สว่างบนฟ้า ใจก็เริม
่ สว่างจาก
อวิชชาขึน
้ สู่ธรรมอัศจรรย์ถงึ วิมต
ุ ติหลุดพ้นในเวลาเดียวกันกับพระอาทิตย์อท
ุ ย
ั
ช่างเป็นฤกษ์งามยามวิเศษเอาเสียจริงๆ
พอฤกษ์งามยามมหาอุดมมงคลผ่านไปแล้ว ก็ได้เวลาออกบิณฑบาต ท่านเริ่ม
ออกจากที่มหามงคล มองดูกระท่อมเล็กที่ให้ความสุขความอัศจรรย์ และมองดู
ทิศทางต่างๆ ขณะนัน
้ ปรากฏอะไรๆ ก็กลายเป็นมหาอุดมมงคลไปกับใจดวงอัศจรรย์
โดยสิน
้ เชิง ทัง้ ทีส
่ งิ่ ทัง้ หลายก็เป็นอยู่โดยธรรมดาของตนๆ นัน
่ แล ขณะไปบิณฑบาต
ใจก็อม
ิ่ ธรรม มองเห็นชาวป่าชาวเขาทีเ่ คยอุปัฏฐากดูแลท่านมาราวกับเป็นชาวฟ้ามา
จากบนสวรรค์กน
ั ทัง้ สิน
้ จิตระลึกถึงบุญถึงคุณทีเ่ ขาเคยมีแก่ตนอย่างเหลือล้นพ้นทีจ่ ะ
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พรรณนาคุณให้จบสิน
้ ลงได้ เกิดความเมตตาสงสารชาวป่าแดนสวรรค์เป็นประมาณ
อดที่จะแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลแก่เขามิได้ ตลอดสายทางที่ผ่านมาจนถึงบริเวณ
ทีพ
่ ก
ั อันแสนส�ำราญ ขณะจัดอาหารทิพย์ของชาวเขาลงในบาตร ใจก็อม
ิ่ ธรรม ไม่คด
ิ
สัมผัสกับอาหารที่เคยด�ำรงและให้ความผาสุกแก่อัตภาพมาแต่อย่างใด แต่ก็ฉันไป
ตามธรรมเนียมทีธ่ าตุกบ
ั อาหารเคยอาศัยกันมา ท่านเล่าว่า นับแต่วน
ั เกิดมาก็เพิง่
มาเห็นชีวต
ิ ธาตุขน
ั ธ์กบ
ั จิตใจปรองดองสดชืน
่ ต่อกันเหลือจะพรรณนาให้ถก
ู ต้อง
กับความจริงได้ในเช้าวันนัน
้ เอง เป็นความอัศจรรย์และพิเศษผิดคาดผิดหมาย
และกลายเป็นประวัติสำ� คัญของชีวิตอย่างประทับใจตลอดมา
นับแต่ขณะโลกธาตุไหวฟ้าดินถล่มวัฎจักรภายในจิตจมหายไปแล้ว ธาตุขันธ์
และจิตใจทุกส่วนต่างอันต่างเป็นอิสระไปตามธรรมชาติของตน ไม่ถก
ู จับจองกดถ่วง
จากฝ่ายใด อินทรีย์ห้า อายตนะหก ท�ำงานตามหน้าที่ของตนจนกว่าธาตุขันธ์
จะหาไม่ โดยไม่มก
ี ารทะเลาะวิวาทกระทบกระเทือนกันดังทีเ่ คยเป็นมา (การทะเลาะ
ท่านหมายถึงความไม่ลงรอยระหว่างสิง่ ภายในกับภายนอกสัมผัสกัน ท�ำให้เกิดความ
ยินดียน
ิ ร้ายกลายเป็นความสุขทุกข์ขน
ึ้ มา และเกีย
่ วโยงกันไปเหมือนลูกโซ่ไม่มเี วลา
จบสิ้นลงได้) คดีต่างๆ ภายในจิตที่มีมากและวุ่นวายยิ่งกว่าคดีใดๆ ในโลกได้ยุติลง
อย่างราบคาบ นับแต่ขณะศาลสถิตยุติธรรมได้สร้างขึ้นภายในใจโดยสมบูรณ์แล้ว
เรือ
่ งก่อกวนลวนลามต่างๆ ไม่มป
ี ระมาณ ซึง่ เคยยึดจิตเป็นสนามเต้นร�ำและทะเลาะ
วิวาทบาดหมางไม่มเี วลาสงบลงได้ เพราะอวิชชาตัณหาเป็นหัวหน้าบงการบัญชางาน
ให้โกลาหลวุ่นวายร้อยแปดพันประการนั้นได้สงบลงอย่างราบรื่นชื่นใจ กลายเป็น
โลกร้างว่างเปล่าภายในจิตทีผ
่ ลิตวิชาธรรมอันบวรขึน
้ เสวยเมืองจิตราชแทนอธรรม
กิจนอกการภายในได้เป็นไปโดยธรรมความสม�ำ่ เสมอ ไม่มีอริข้าศึกศัตรูมาก่อกวน
วุ่นวาย ตาเห็น หูได้ยน
ิ จมูกดมกลิน
่ ลิน
้ ลิม
้ รส กายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง ใจรับทราบ
อารมณ์ต ่า งๆ เป็น ไปโดยธรรมชาติ ไม่อ าจเอื้ อ มเป็น เกลี ย วยุ แ หย่แ ปรรู ป คดี
ให้ผิดเป็นถูก ผูกเป็นแก้ แย่เป็นดี ผีเป็นคน พระเป็นเปรต เปรตกลับเป็นคนดี
ดังที่เจ้าอธรรมมีอ�ำนาจบัญชางานมาแต่เก่าก่อน นั่งอยู่สบาย แม้เป็นหรือตายก็มี
ความสุข นี่คือท่านผู้นิรทุกข์นิรภัยแท้ ปราศจากเครื่องร้อยรัดโดยประการทั้งปวง
ซึ่งเป็นค�ำท่านอุทานในใจท่านเวลานั้น
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หลวงปู่ขาวก็เป็นอีกองค์หนึง่ ทีเ่ ป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มน
ั่ ซึง่ เปลือ
้ งทุกข์สน
ิ้ ภัย
ออกจากใจได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ท่านเล่าว่าสถานที่บ�ำเพ็ญจนถึงความสิ้นทุกข์
ภายในก็ดี กระท่อมกุฎเี ล็กๆ พอหมกตัวท�ำความเพียรและพักผ่อนกายก็ดี สถานที่
เดินจงกรมก็ดี สถานที่นั่งสมาธิภาวนาในกลางวันและกลางคืนก็ดี หมู่บ้านเป็นที่
โคจรบิณฑบาตพอยังอัตภาพให้เป็นไปในละแวกนัน
้ ก็ดี รู้สก
ึ เป็นทีซ
่ าบซึง้ ประทับใจ
ผิดที่ทั้งหลายอย่างบอกไม่ถูก และฝังใจตลอดมาจนทุกวันนี้มิได้จืดจางรางเลือน
ไปเลย นั บ แต่ข ณะที่ วั ฏ จั ก รได้ถู ก คว�่ ำ ลงจากใจเพราะความเพี ย รสั ง หารแล้ว
สถานที่ นั้ น ได้ก ลายเป็น ที่ บ รมสุ ข ในอิ ริ ย าบถทั้ ง หลายตลอดมา ราวได้เ ข้า เฝ้า
่ ่างๆ โดยตลอดทัว่ ถึงฉะนัน
้
พระศาสดาในสถานทีต
่ รัสรู้และทีท
่ รงบ�ำเพ็ญเพียรในทีต
หายสงสัยในพระพุทธเจ้า แม้ทรงปรินพ
ิ พานไปนานตามกาลของสมมุติ ประหนึง่
ประทับอยู่บนดวงใจเราทุกขณะ มิได้ทรงจากไปตามกาลแห่งปรินิพพานเลย
หายสงสัยในพระธรรมว่า มาก น้อย ลึก ตืน
้ หยาบ ละเอียด ทีป
่ ระทานไว้แก่
มวลสัตว์ ปรากฏว่าพระธรรมเหล่านั้นสถิตอยู่ในใจดวงเดียว และใจดวงเดียว
บรรจุธรรมไว้อย่างพร้อมมูล ไม่มีอะไรบกพร่อง
หายสงสัยในพระสงฆ์สาวกองค์สุปฏิปันโน
ผู้บริสท
ุ ธิท
์ งั้ สามรัตนะนีไ้ ด้เกีย
่ วเนือ
่ งเชือ
่ มโยงเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันภายในใจ
มีความเป็นอยู่ด้วยพุทธะ ธัมมะ และสังฆะ องค์บริสุทธิ์รวมกันเป็นธรรมแท่งเดียว
มีค วามสบายหายห่วงนับ แต่บัด นั้นเป็น ต้นมา ไม่มีเครื่อ งกดถ่วงลวงใจ อยู่ใ น
อิรย
ิ าบถใดก็เป็นตัวของตัวไปตามอิรย
ิ าบถนัน
้ ๆ ไม่มส
ี งิ่ กดขีห
่ รือแอบแทรกขอแบ่งกิน
แบ่งใช้เหมือนแต่ก่อนที่อยู่กับนักขอทานโดยไม่รู้สึกตัว เดี๋ยวขอนั้น เดี๋ยวขอนี้
อยู่ทุกอิริยาบถ ค�ำว่า ขอนั่นขอนี่นั้น ท่านหมายถึงกิเลสตัวบกพร่องขาดแคลน ไม่มี
เวลาอิ่มพอประจ�ำนิสัยของมัน เมื่อมีอ�ำนาจตั้งบ้านเรือนบนหัวใจคนและสัตว์แล้ว
จึงต้องท�ำการบังคับหรือขออยู่ไม่ถอยซึ่งเป็นงานประจ�ำนิสัยของมัน โดยขอให้คิด
อย่างนั้น ขอให้พูดอย่างนี้ ขอให้ท�ำอย่างโน้น ตามอ�ำนาจของมันอยู่ไม่หยุด ถ้าไม่มี
ธรรมไว้ปิดกัน
้ ความรัว่ ไหลจากการบังคับและการขอเอาอย่างดือ
้ ด้านของเหล่ากิเลส
จึงมักแบ่งหรือเสียให้มน
ั เอาไปกินจนหมดตัว ไม่มค
ี วามดีตด
ิ ตัวพอเป็นเครือ
่ งสืบภพ
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ต่อชาติเป็นคนดีมศ
ี ล
ี ธรรมต่อไปได้ เกิดภพใดชาติใดก็ล้วนแต่เกิดผิดทีผ
่ ด
ิ ฐาน ไม่มี
ความส�ำราญบานใจได้บ้างพอควรแก่ภพก�ำเนิดที่อุตส่าห์เกิดกับเขาทั้งชาติ ที่ท่าน
เรียกว่าขาดทัง้ ทุนสูญทัง้ ดอกนัน
้ ก็คอ
ื ผู้ประมาทนอนใจแบ่งให้แต่กิเลสเป็นเจ้าบ้าน
ครองจิตใจ ไม่มีการป้องกันฝ่าฝืนมันบ้างเลย มันจึงบังคับเอาแบ่งเอาจนไม่มีอะไร
เหลือติดตัวดังกล่าวแล้ว ท่านผู้หมดหนีส
้ น
ิ ความพะรุงพะรังทางใจแล้ว จึงอยู่เป็นสุข
ทุกๆ อิริยาบถในขันธ์ที่กำ� ลังครองตัวอยู่ เมื่อถึงเวลาแล้วก็ปล่อยวางภาระในขันธ์
เหลือแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเป็นสมบัติทั้งดวงนั่นแลคือความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
ตลอดกาล ซึง่ เป็นความสิน
้ อย่างอัศจรรย์และเป็นกาลอันมีคณ
ุ ค่ามหาศาล ไม่มส
ี งิ่ ใด
เสมอเหมือนในไตรภพ ผิดกับความเป็นของสมมุตท
ิ งั้ หลายทีต
่ ่างปรารถนาความเกิด
เป็นส่วนมากและออกหน้าออกตามิได้สนใจในทุกข์ที่จะติดตามมาพร้อมกับความ
เกิดนั้นๆ บ้างเลย
ความจริงการเกิดกับความทุกข์นน
ั้ แยกกันไม่ออก แม้ไม่มากก็จำ� ต้องมีจนได้
นักปราชญ์ท่านจึงกลัวความเกิดมากกว่าความตาย ผิดกับพวกเราทีก
่ ลัวความตาย
ซึ่ ง เป็น ผลมากกว่า กลั ว ความเกิ ด ที่ เ ป็น ต้น เหตุ อั น เป็น ความกลั ว ที่ ฝ ืน คติ
ธรรมดาอยู่มาก ทั้งนี้เพราะไม่สนใจติดตามร่องรอยแห่งความจริง จึงฝืนและ
เป็นทุกข์กน
ั อยู่ตลอดมา ถ้าปราชญ์ท่านมีกเิ ลสประเภทพาคนให้หวั เราะเยาะกันแล้ว
ท่านคงอดไม่ได้ อาจปล่อยออกมาอย่างเต็มที่สมใจท่านที่ได้เห็นคนแทบทั่วโลก
ตั้งหน้าตั้งตาฝืนความจริงกันอย่างไม่มองหน้ามองหลังเพื่อหาหลักฐานความจริง
กันบ้างเลย แต่ท่านเป็นปราชญ์สมชือ
่ สมนาม จึงมิได้ทำ� แบบโลกๆ ทีท
่ ำ� กัน นอกจาก
ท่านเมตตาสงสารและช่วยอนุเคราะห์สั่งสอน ส่วนที่สุดวิสัยก็ปล่อยไปด้วยความ
หมดหวังจะช่วยได้
หลวงปู ่ข าวเป็น ผู ้ผ ่า นพ้น ภั ย พิ บั ติ ส ารพั ด ที่ เ คยมี ใ นสงสาร บั ด นี้ ท ่า นถึ ง
สอุปาทิเสสนิพพานในสถานทีม
่ น
ี ามว่า “โหล่งขอด” แห่งอ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ในราวพรรษาที่ ๑๖ หรือ ๑๗ ผู้เขียนจ�ำไม่ถนัด จ�ำได้แต่เป็นฤดูเริ่มเก็บเกี่ยวตอน
ออกพรรษาแล้วใหม่ๆ ท่านเล่าให้ฟังอย่างถึงใจในเวลาสนทนาธรรมกัน ซึ่งเริ่มแต่
๒ ทุ่ม ถึง ๖ ทุ่มเศษ ไม่มใี ครมาเกีย่ วข้องรบกวนให้เสียเวลาในขณะนัน
้ การสนทนาธรรม
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จึงเป็นไปด้วยความราบรืน
่ ทัง้ สองฝ่าย จนถึงจุดสุดท้ายแห่งธรรมซึง่ เป็นผลทีเ่ กิดจาก
การปฏิบัติ โดยเริ่มสนทนาแต่ต้นจากแม่ ก. ไก่ ก. กา สระอะ สระอา คือการฝึกหัด
ขั้นเริ่มแรกที่คละเคล้าไปด้วยทั้งความล้มลุกคลุกคลาน ทั้งความล้มความเหลว
ทัง้ ความดีความเลวสับปนกันไป ทัง้ ความดีใจเสียใจอันเป็นผลมาจากความเป็นลุ่มๆ
ดอนๆ ของการปฏิบัติที่เพิ่งฝึกหัดในเบื้องต้น จนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งจิตแห่ง
ธรรมของแต่ละฝ่าย ผลแห่งการสนทนาจากท่านเป็นทีพ
่ อใจอย่างยิง่ เมือ
่ ได้โอกาสจึง
ได้อาราธนาน�ำลงในปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่น เพื่อท่าน
ผู้อ่านที่สนใจใคร่ธรรมจะได้น�ำมาพิจารณาไตร่ตรองและคัดเลือกเอาเท่าที่ควรแก่
จริตนิสัยของตนๆ ผลอันพึงหวังจากการเลือกเฟ้นคงเป็นความราบรื่นดีงามตาม
ความพยายามของแต่ล ะท่า น เพราะหลวงปู ่ข าวท่า นเป็น พระที่ พ ร้อ มจะยั ง
ประโยชน์ให้เกิดแก่โลกผู้เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ไม่มีความบกพร่องทั้งมารยาท
การแสดงออกทางอาการ ทั้งความรู้ทางภายในที่ฝังเพชรน�้ำหนึ่งไว้อย่างลึกลับ
ยากจะค้นพบได้อย่างง่ายดาย ถ้าไม่รอดตายก็ไม่อาจรู้ได้ เฉพาะองค์ท่าน ผู้เขียนลอบ
ขโมยถวายนามท่านว่า “เพชรน�ำ้ หนึง่ ” ในวงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มน
ั่ มาเกือบ
๓๐ ปีแล้ว โดยไม่กระดากอายคนจะหาว่าบ้าเลย เพราะเกิดจากศรัทธาของตัวเอง
พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๔๘๙ พรรษานี้ท่านจ�ำที่แม่หนองหาน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ในพรรษาท่านเมตตาเทศนาอบรมสั่งสอนศรัทธาพอสมควร เพราะจิตท่านพ้น
ดงหนาป่าทึบออกสู่แดนเวิ้งว้างกว้างขวางหาประมาณไม่ได้ จิตเป็นอวกาศจิต
ธรรมเป็นอวกาศธรรม กลมกลืนเป็นอันเดียวกันโดยสมบูรณ์แล้ว ไม่มีอะไรมา
กีดขวางลวงใจเหมือนแต่ก่อน อิริยาบถทั้งสี่เพื่อธาตุเพื่อขันธ์ เพื่อวิหารธรรมใน
ทิฏฐธรรมของจิตเป็นความอยู่สบาย
พอออกพรรษาแล้ว ท�ำให้ท่านระลึกถึงความหลังก่อนทีจ่ ะออกแสวงธรรมเพือ
่
มรรคผลนิพพานด้วยธุดงคกรรมฐานอยู่เสมอ ความหลังปรากฏขึน
้ เตือนใจอยู่บ่อยๆ
ความปณิธานทีต
่ งั้ ไว้ตอนบวชทีแรกว่าจะออกแสวงธรรมเพือ
่ มรรคผลนิพพานถ่ายเดียว
เมื่อถูกประชาชน ครูอาจารย์ทั้งหลาย คัดค้านต้านทาน จึงได้ประกาศความจริงใจ
ออกมาให้ทราบว่า เมื่อออกไปแล้วถ้ากระผมและอาตมาไม่รู้เห็นธรรมคือมรรคผล
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นิพพานเต็มดวงใจแล้ว จะไม่ยอมกลับมาให้ท่านทั้งหลายชี้หน้าตราความล้มเหลว
ใส่หน้าผากอย่างเด็ดขาด การกลับมาจึงมีธรรมดังกล่าวนี้เป็นเครื่องประกันตัวเต็ม
อยู่ภายในใจโดยถ่ายเดียว ขอให้ท่านทัง้ หลายได้ทราบไว้แต่บด
ั นี้ นานไปจะหลงลืม
ไปเสียเวลาเห็นหน้ากลับมา เมือ
่ คิดตกลงใจเรียบร้อยแล้วจึงได้รำ�่ ลาศรัทธาทัง้ หลาย
ซึง่ ต่างมีความอาลัยเสียดายไม่อยากให้ท่านจากไป แต่ความจ�ำเป็นจ�ำใจบังคับตาม
กฎอนิจฺจํ ที่ต้องมีการพลัดพรากจากกันทั้งเป็นทั้งตาย จึงจ�ำยอมไปตามกฎแห่ง
คติธรรมดา
ท่านจึงมาชวนหลวงปู่แหวน สุจณ
ิ โฺ ณ เป็นเพือ
่ นเดินทางกลับอีสานด้วยกันเพือ
่
เยี่ยมถิ่นฐานบ้านเดิมและวงศาคณาญาติที่ได้จากกันไปเป็นเวลา ๒๐ กว่าปี นับว่า
เป็นเวลานานพอประมาณ หากชีวิตไม่ทนทาน ทั้งเขาทั้งเราก็อาจตายไปเสียก่อน
ไม่ได้พบเห็นกันอีก และเป็นโอกาสอันเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้ไปกราบเยี่ยมท่าน
หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งระยะนั้นท่านก�ำลังพักจ�ำพรรษาอยู่
บ้านหนองผือ นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งมีพระธุดงคกรรมฐานจ�ำพรรษา
และห้อมล้อมอยู่แถวบริเวณใกล้เคียงกับที่ท่านพักจ�ำพรรษาอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
แต่หลวงปู่แหวนท่านบอกว่าท่านยังไม่กลับถ้ายังไม่บรรลุอรหัตตามความมุ่งหวัง
อย่า งเต็ ม หั ว ใจเสี ย เมื่ อ ไร ต้อ งอยู ่บ� ำ เพ็ ญ ให้ถึ ง อรหั ต ก่อ นถึ ง จะไปไหนมาไหน
จากเชียงใหม่ถ้าอยากไป ถ้าไม่อยากไปก็จะอยู่เชียงใหม่ต่อไปจนตาย ท่านเอง
ถ้าได้บรรลุอรหัตแล้วจะน�ำธรรมไปแจกพระแจกชาวบ้าน ผมก็ขอโมทนา แต่อย่าน�ำ
กิเลสหรือธรรมเมาไปแจกเขานะ เพราะกิเลสและธรรมเมามีเกลื่อนแผ่นดินถิ่นที่
สัตว์โลกอยู่อาศัย ไม่เคยมีวน
ั บกพร่องขาดแคลน มีธรรมเท่านัน
้ บกพร่องขาดแคลน
ในหัวใจสัตว์โลก ทุกวันนีโ้ ลกจึงเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบสุขเย็นกายเย็นใจไม่ได้
ไปที่ไหนมีแต่คนบ่นว่าทุกข์ว่าล�ำบากยากเย็นเข็ญใจให้ฟัง แม้ในบ้านในเมืองที่
นิยมกันว่าเจริญ ก็ไม่พ้นทีจ่ ะได้ยน
ิ ค�ำบ่นทุกข์บ่นยากกัน เวลาท่านไปทางภาคอีสาน
จึงนิมนต์น�ำธรรมสมบูรณ์ ธรรมไม่บกพร่องขาดแคลน ธรรมสงบเย็นปากเย็นใจ
ไม่บ่น ไม่เดือดร้อนนอนคราง ไปแจกเขาบ้าง เขาจะได้โมทนาในการไปเยี่ยมเยียน
ั ธรรมเมา ยังไม่สร่าง ยังไม่หายเมา นัง่ อยู่กเ็ มา
ญาติของท่าน ผมเวลานีก
้ ำ� ลังต่อสู้กบ
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ยืนอยู่ก็เมา เดินอยู่ก็เมา นอนอยู่ก็เมา นั่งสมาธิ เดินจงกรมภาวนาอยู่ก็เมา กิเลส
ตั ว พาให้ป ระมาทมั ว เมามั น ยั ง ไม่ย อมลงจากบนบ่า บนหลั ง บนคอ บนหั ว ใจ
เคลือ
่ นไหวไปมาในทีใ่ ดมีแต่ธรรมเมาเหล่านีอ
้ อกท�ำงานเพ่นพ่านเต็มกาย เต็มวาจา
เต็มหัวใจ เมื่อไรจะหายเมายังไม่รู้ได้ ท่านไปภาคอีสานนิมนต์น�ำ มทนิมฺมทโน
ธรรมยังความเมาให้สร่าง วฏฺฏปจฺเฉโท ธรรมตัดวัฏจิต ตณฺหกฺขโย ธรรมสิ้น
ตัณหา วิราโค ธรรมสิ้นราคะความก�ำหนัดยินดี นิโรโธ ธรรมดับกิเลสทั้งปวง
นิพพ
ฺ านํ ความดับสนิทแห่งกิเลสสมมุตท
ิ งั้ มวล ไปแจกชาววัดและชาวบ้าน เขาจะได้
ดีใจโมทนาสาธุการ สมกับท่านจากเขาไปนาน นี่ท่านหลวงปู่แหวนสั่งหลวงปู่ขาว
เวลาท่า นหลวงปู ่ข าวจะกลั บ ไปทางภาคอี ส าน ส� ำ หรั บ องค์ห ลวงปู ่แ หวนเอง
ท่านไม่ไป ท่านจะอยู่บำ� เพ็ญให้ได้อรหัตเสียก่อน อยากไปไหนท่านจึงจะไปหลังจาก
สมหวังดังใจหมายแล้ว
ท่านจึงนิมนต์หลวงปู่ชอบ หลวงปู่บต
ุ รไปด้วย ทัง้ สามองค์เดินทางจากเชียงใหม่
มุ่งหน้าไปภาคอีสานและเดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู่มน
ั่ ทีว่ ด
ั บ้านหนองผือ นาใน
โดยพั ก ค้า งคื น หนึ่ ง คื น ระหว่า งทาง บ� ำ เพ็ ญ จิ ต บ� ำ เพ็ ญ ธรรมเพื่ อ บู ช าพระคุ ณ
หลวงปู่มั่นท่าน ขณะท�ำความเพียรก็รำ� พึงในใจว่า “ป่านนี้หลวงปู่มั่นคงนั่งภาวนา
มองดูตบ
ั ไตไส้พงุ ของพวกเราทะลุปรุโปร่งไปหมดแล้วก่อนทีเ่ ราจะไปถึงท่าน เครือ
่ งใน
ในตัวเราคงไม่มีอะไรเหลือ ท่านหลวงปู่มั่นคงขยี้ขย�ำด้วยญาณท่านหมดแล้ว”
เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่เป็นความจริงตามที่คิดไว้ พอไปถึงท่านก็เทศนากัณฑ์ใหญ่
เลยว่า “กลัวแต่คนอืน
่ จะเห็นตับไตไส้พงุ ของตัว แต่ตวั เองไม่สนใจดูตบ
ั ไตไส้พงุ และ
จิตใจของตัวว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนั้น มัวเพลินดูเพลินฝันเพลินคิดแต่ภายนอก
ไม่สนใจคิดเข้าภายในกายในจิตของตัวบ้าง จะหาความฉลาดรอบรู้มาจากไหน
นักปฏิบต
ั เิ รา ผู้ปฏิบต
ั เิ พือ
่ รู้หลักความจริงต้องดูตวั ดูใจอันเป็นมหาเหตุก่อเรือ
่ งต่างๆ
มากกว่า ดู สิ่ ง ภายนอกหรือ สิ่ ง อื่นใด และแสดงวิ ธี รั ก ษาปฏิ บัติ ตัว ปฏิ บัติใ จด้ว ย
ความระมัดระวังในอิริยาบถต่างๆ ด้วยความมีสติและปัญญา ระลึกรู้ไตร่ตรอง
ในเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับตนด้วยความไม่ประมาทและชินชากับสิ่งใดในแดน
สมมุติ ซึ่งล้วนเป็นแดนแห่งทุกข์และความเกิด-ตายของสัตว์โลกทั้งมวล”
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เมื่อพักผ่อน ฟังธรรมเครื่องรื่นเริงจากหลวงปู่มั่นพอสมควร จึงเข้ากราบลา
หลวงปู่มั่น ออกเที่ยววิเวกกรรมฐานแถวบริเวณใกล้เคียงหลวงปู่มั่นพักอยู่ เช่น
บ้านโคกมะนาว บ้านกุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร บ�ำเพ็ญเพียรอยู่แถวๆ นั้นเป็น
เวลาหลายเดือน จึงเริ่มพาพระเณรออกเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเดิม
เมือ
่ ท่านกลับไปถึงปิตภ
ุ ม
ู ิ คือสถานทีเ่ กิดทีอ
่ ยู่เดิมของท่าน ประชาชนญาติพน
ี่ ้อง
พอทราบว่าท่านกลับมาเยีย
่ ม ต่างก็พากันดีใจราวกับจะเหาะจะบินไปตามๆ กัน และ
พร้อมกันอาราธนาให้ท่านโปรดเมตตาจ�ำพรรษาทีน
่ น
ั้ ท่านก็รบ
ั นิมนต์และสร้างทีพ
่ ก
ั
ขึ้นจ�ำพรรษาที่บ้านบ่อชะเนง ซึ่งเป็นบ้านของท่านเองหนึ่งพรรษา พอออกพรรษา
แล้วก็ลาญาติโยมกลับมาจังหวัดสกลนครตามเดิม และท่องเทีย
่ วไปตามอ�ำเภอต่างๆ
ที่มีป่ามีเขาเหมาะกับการบ�ำเพ็ญสมณธรรม เช่น เที่ยวตามชายเขาภูพาน ภูเหล็ก
อ.สว่างแดนดิน เป็นต้น จ�ำพรรษาที่บ้านหนองหลวงบ้าง ที่ถำ�้ เป็ดบ้าง ที่บ้านหวาย
สะนอยบ้าง ที่บ้านชุมพลบ้าง ในเขตอ�ำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ตามอัธยาศัย
มีพระเณรติดตามพอประมาณ เพราะท่านห้ามไม่ให้ติดตามไปมาก ไม่สะดวกแก่
การพักบ�ำเพ็ญและการโคจรบิณฑบาต เนื่องจากท่านชอบไปพักตามหมู่บ้านเล็กๆ
ราว ๕-๖-๗ หลังคาเรือนเท่านั้น เพราะสะดวกแก่สมณธรรม ไม่วุ่นวายด้วยฝูงชน
พระเณรเข้าๆ ออกๆ ดังหมู่บ้านและวัดใหญ่ๆ ที่เคยผ่านมา
หลวงปู่ขาวท่านชอบรักษาไข้ด้วยธรรมโอสถตลอดมา ครัง้ หนึง่ ท่านพักอยู่ภเู ขา
แถบจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นที่ชุกชุมด้วยไข้มาลาเรีย หลังจากฉันเสร็จวันนั้นก็เริ่ม
ไข้จับสั่นขึ้นในทันทีทันใด ผ้าห่มกี่ผืนก็มีแต่หนักตัวเปล่าๆ หาความอบอุ่นไม่มีเลย
ท่านจึงสั่งให้งดการบ�ำบัดหนาวทางภายนอก จะบ�ำบัดทางภายในด้วยธรรมดังที่
เคยได้ผลมาแล้ว และสั่งให้พระหลีกจากท่านไปให้หมด ให้รอจนกว่ามองเห็น
บานประตูกระต๊อบกุฎเี ล็กๆ เปิดเมือ
่ ไรค่อยมาหาท่าน เมือ
่ พระไปกันหมดแล้ว ท่านก็
เริม
่ ภาวนาพิจารณาทุกขเวทนาดังทีเ่ คยพิจารณามา ทราบว่าเริม
่ แต่เก้านาฬิกา คือ
สามโมงเช้า จนถึงบ่ายสามโมงจึงลงกันได้ ไข้กส
็ ร่างและหายไปแต่บด
ั นัน
้ จิตก็รวมลง
ถึงฐานและพักอยู่ราวสองชั่วโมงเศษ จนร่วมหกโมงเย็นจึงออกจากที่สมาธิภาวนา
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ด้วยความเบากายเบาใจ ไม่มอ
ี ะไรมารบกวนอีกเลย ไข้กห
็ ายขาด จิตก็ปราดเปรือ
่ ง
ลือเลื่องในองค์ท่าน และอยู่ด้วยวิหารธรรมเรื่อยมาจนปัจจุบัน
ท่านเป็นพระทีอ
่ าจหาญเฉียบขาดทางความเพียรมาก ยากจะหาผู้เสมอได้
องค์หนึ่ง แม้อายุจะก้าวเข้าวัยชราภาพแล้ว แต่การท�ำความเพียรยังเก่งกล้า
สามารถเสมอมามิได้ลดละ เดินจงกรมแต่ละครั้งตั้งห้าหกชั่วโมงจึงหยุดพัก
แม้แต่พระหนุ่มๆ ยังสู้ท่านไม่ได้ นีแ
่ ลความเพียรของปราชญ์ ท่านต่างกับพวกเรา
อยู่มากซึ่งคอยแต่จะคว้าหาหมอนเอาท่าเดียว ประหนึ่งหมอนเป็นสิ่งประเสริฐเลิศ
กว่ามรรคผลนิพพานเป็นไหนๆ คิดดูแล้วน่าอับอายตัวเองที่เก่งในทางไม่เป็นสาระ
การจ�ำพรรษา บางปีท่านจ�ำที่ภูเขาองค์เดียว โดยอาศัยชาวไร่เพียงสองสาม
ครอบครัวเป็นที่โคจรบิณฑบาต ท่านว่าเป็นความผาสุกเย็นใจอย่างยิ่งในชีวิตของ
นักบวชเพื่อปฏิบัติธรรม วันคืนหนึ่งๆ เต็มไปด้วยความเพียร ไม่มีภารกิจการใดๆ
เป็นเครือ
่ งกังวล เวลาเป็นของตัว ความเพียรเป็นของตัวทุกๆ อิรย
ิ าบถ จิตใจกับธรรม
เป็นของตัวในอิริยาบถทั้งปวง ไม่มีอะไรมาแบ่งสันปันส่วนพอให้เบาบางลงไปจาก
ปกติเดิม วันคืนเดือนปีของนักบวชผู้มีราตรีเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรนี้เป็นสิ่งที่มี
คุณค่ามากจนหาอะไรเทียบมิได้ ท่านว่าตอนท่านจ�ำพรรษาองค์เดียวทีภ
่ เู ขาแห่งหนึง่
เขตจังหวัดสกลนครกับกาฬสินธุ์ต่อกัน ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านราวสามสี่ร้อยเส้น
ที่นั่นมีสัตว์ป่าชุกชุมมาก เช่น เสือ ช้าง กระทิง วัวแดง อีเก้ง หมู กวางต่างๆ เวลา
กลางคืนจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้ร้องกังวานป่าและเที่ยวหากินมาใกล้ๆ บริเวณ
ที่ท่านพักอยู่แทบทุกคืน บางครั้งแทบมองเห็นตัวมันเพราะมาใกล้ๆ ที่อยู่ท่านมาก
ท่านเองรู้สึกเพลิดเพลินไปกับสัตว์เหล่านี้ด้วยความเมตตาสงสารเขา
ปีท่านเข้าไปจ�ำพรรษาอยู่องค์เดียวในภูเขาลูกนี้ แต่จ�ำไม่แน่ว่าเป็น พ.ศ. เท่าไร
จ�ำได้แต่เพียงว่าท่านจ�ำพรรษาทีน
่ น
ั่ หลังจากท่านอาจารย์มน
ั่ มรณภาพแล้วไม่นานนัก
ท่านว่าในพรรษานั้นเวลาท�ำสมาธิภาวนา ปรากฏว่าท่านอาจารย์มั่นมาเยี่ยมและ
แสดงสัมโมทนียธรรมให้ฟังเสมอตลอดพรรษา การท�ำข้อวัตรในบริเวณถ�้ำที่พัก
จ�ำพรรษา ตลอดการจัดบริขารต่างๆ ไม่ถก
ู ต้องประการใด ท่านได้ตก
ั เตือนอยู่เสมอ
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พรรษานั้ น จึ ง เป็น เหมื อ นอยู ่กั บ องค์ท ่า นอาจารย์มั่ น ตลอดเวลา ท่า นมาแสดง
ประเพณีของพระธุดงค์ผู้มุ่งต่อความหลุดพ้นให้ฟังว่า “ธุดงควัตรต่างๆ ควรรักษา
ให้ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ประทานไว้อย่าให้เคลื่อนคลาด และยกธุดงควัตร
สมัยทีท
่ ่านพาหมู่คณะปฏิบต
ั เิ วลามีชวี ต
ิ อยู่ขน
ึ้ แสดงซ�ำ้ อีกเพือ
่ ความแน่ใจว่าทีผ
่ มพา
หมู่คณะด�ำเนินตลอดวันสิ้นอายุของผม ก็เป็นธุดงควัตรที่แน่ใจอยู่แล้วไม่มีสงสัย
จึงควรเป็นที่ลงใจและปฏิบัติตามด้วยความเอาใจใส่ และอย่าพึงเข้าใจว่าศาสนา
เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าและเป็นสมบัติของพระสาวกองค์หนึ่งองค์ใด แต่เป็น
สมบัตขิ องผู้รก
ั ใคร่สนใจปฏิบต
ั ท
ิ ก
ุ ๆ คนทีม
่ ่งุ ประโยชน์จากศาสนา พระพุทธเจ้าและ
พระสาวกทั้งหลายท่านไม่ทรงมีส่วนอะไรกับศาสนาที่ประทานไว้ส�ำหรับโลกเลย
อย่าไปเข้าใจว่าพระองค์และสาวกทั้งหลายจะพลอยมีส่วนดีและมัวหมองไปด้วย
จะปฏิ บั ติ ผิ ด หรื อ ถู ก ประการใดก็ เ ป็น เรื่ อ งของเราเป็น รายๆ ไป มิ ไ ด้เ กี่ ย วกั บ
พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย ท่านมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็เป็นความมุ่งหมายของท่าน
โดยเฉพาะ การปฏิบัติผิดหรือถูกจึงเป็นเรื่องของท่านเองโดยเฉพาะเช่นกัน ฉะนั้น
จงท�ำความระมัดระวังการปฏิบัติเพื่อความอยู่สบายในทิฏฐธรรม
ท่านเองก็กำ� ลังจะเป็นอาจารย์ของคนจ�ำนวนมาก จึงควรท�ำกรุยหมายทีถ
่ ก
ู ต้อง
ดีงามไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลัง ผู้ด�ำเนินตามจะไม่ผิดหวัง
ความเป็นอาจารย์คนนัน
้ ส�ำคัญมาก จึงควรพิจารณาด้วยดี อาจารย์ผด
ิ เพียงคนเดียว
อาจพาให้คนอื่นๆ ผิดไปด้วยเป็นจ�ำนวนมากมาย อาจารย์ท�ำถูกเพียงคนเดียว
ก็สามารถน�ำผู้อื่นให้ถูกด้วยไม่มีประมาณเช่นเดียวกัน ท่านควรพิจารณาเกี่ยวกับ
่ คนอืน
่ จะมีทางเดินโดยสะดวก
ความเป็นอาจารย์ของคนจ�ำนวนมากให้รอบคอบเพือ
ราบรื่นไม่ผิดพลาดเพราะความยึดเราเป็นอาจารย์สั่งสอน ค�ำว่า “อาจารย์” ก็คือ
ผู้ฝึกสอนหรืออบรมกิริยาความเคลื่อนไหวที่แสดงออกแต่ละอาการ ควรให้ผู้อาศัย
ยึดเป็นหลักด�ำเนินได้ ไม่เป็นกิริยาที่แสดงออกจากความผิดพลาด เพราะขาดการ
พิจารณาไตร่ตรองก่อนแสดงออกมา พระพุทธเจ้าที่ว่าทรงเป็นศาสดาสอนโลกนั้น
มิได้เป็นศาสดาเพียงเวลาแสดงธรรมให้พุทธบริษัทฟังเท่านั้น แต่ทรงเป็นศาสดา
ของโลกอยู่ทุกอิริยาบถ ทรงสีหไสยาสน์คือนอนตะแคงข้างขวาก็ดี ประทับนั่งก็ดี
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ประทับยืนก็ดี เสด็จไปในทีต
่ ่างๆ แม้ทส
ี่ ด
ุ เสด็จภายในวัดก็ดี ล้วนเป็นศาสดาประจ�ำ
พระอาการอยู่ทก
ุ ๆ อิรย
ิ าบถ พระองค์ไม่ทรงท�ำให้ผด
ิ พลาดจากความเป็นศาสดาเลย
ผู้มส
ี ติปัญญาชอบวินจิ ฉัยไตร่ตรองอยู่แล้ว ย่อมยึดเป็นคติตวั อย่างเครือ
่ งพร�ำ่ สอนตน
ได้ทุ ก ๆ พระอาการที่ทรงเคลื่ อ นไหว อย่า เข้า ใจว่า พระองค์จะทรงปล่อ ยปละ
มรรยาทเหมือนโลกทั้งหลายที่ชอบท�ำกิริยาต่างๆ จากคนๆ เดียวในสถานที่ต่างๆ
อยู่ทห
ี่ นึง่ ประพฤติตวั อย่างหนึง่ ไปอยู่ทห
ี่ นึง่ ประพฤติตวั อีกอย่างหนึง่ ไปอยู่ในทีอ
่ ก
ี
แห่งหนึง่ แสดงกิรย
ิ าอาการอย่างหนึง่ เป็นลักษณะเปรตผี ทัง้ เป็นคนดีทงั้ เป็นคนชัว่
ทั่วทุกทิศไม่มีประมาณให้พอยึดเป็นหลักได้ทั้งตัวเองและผู้อื่น
ส่ว นพระพุ ท ธเจ้า มิ ไ ด้เ ป็น อย่า งโลกดั ง กล่า วมา แต่ท รงเป็น ศาสดาอยู ่ทุ ก
พระอิรย
ิ าบถตลอดวันนิพพาน แต่ละพระอาการทีแ่ สดงออกทรงมีศาสดาประจ�ำมิได้
บกพร่องเลย ใครจะยึดเป็นสรณะคือหลักพึ่งพิงเพื่อด�ำเนินตามเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้น
โดยไม่เลือกว่าเป็นพระอิรย
ิ าบถหรือพระอาการใด จึงสมพระนามว่าเป็นศาสดาของ
โลกทัง้ สาม แม้ขณะจะเสด็จนิพพานก็ทรงสีหไสยาสน์นพ
ิ พาน มิได้นอนทึง้ เนือ
้ ทึง้ ตัว
กลัวความตายร่ายมนต์บ่นเพ้อไปต่างๆ ดังที่โลกเป็นกันมาประจ�ำแผ่นดิน แต่ทรง
สีหไสยาสน์นพ
ิ พาน ส่วนพระทัยก็ทรงท�ำหน้าทีน
่ พ
ิ พานอย่างองอาจกล้าหาญราวกับ
จะทรงพระชนม์อยู่กบ
ั โลกตัง้ กัปตัง้ กัลป์ ความจริงคือทรงประกาศความเป็นศาสดา
ของโลกในวาระสุดท้ายด้วยการเข้าฌานและนิโรธสมาบัติ ทรงถอยเข้าถอยออก
จนควรแก่กาลแล้วจึงเสด็จปรินิพพานไปแบบศาสดาโดยสมบูรณ์ ไม่ทรงเยื่อใยกับ
สิง่ ใดๆ ในสามภพ นัน
่ แลศาสดาของโลกทัง้ สาม ท่านทรงท�ำตัวอย่างเป็นแบบฉบับ
ของโลกตลอดมาแต่ขณะตรัสรู้จนวันเสด็จปรินพ
ิ พาน ไม่ทรงลดละพระอาการใดๆ
จากความเป็นศาสดาให้เป็นกิริยาอย่างคนสามัญธรรมดาท�ำกัน ทรงปฏิบัติหน้าที่
โดยสมบูรณ์จนวาระสุดท้าย จึงควรน้อมน�ำตัวอย่างของศาสดามาปฏิบัติด�ำเนิน
แม้ไม่สมบูรณ์ตามแบบศาสดาทุกๆ กระเบียด แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่
่ ลางทะเลซึ่งมีพายุจัดไม่ได้
มีครูสั่งสอนบ้าง ไม่เคว้งคว้างเหมือนเรือที่ลอยล�ำอยูก
ทอดสมอ การปฏิบัติของนักบวชที่ไม่มีหลักยึดอย่างถูกต้องตายตัวนั้น ย่อมไม่มี
จุดหมายว่าจะถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยหรือจะเป็นอันตรายด้วยภัยต่างๆ ไม่มอ
ี ะไร
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เป็นเครื่องตัดสินได้เช่นเดียวกับเรือไม่มีหางเสือบังคับ ย่อมไม่สามารถแล่นไปถึง
ทีห
่ มายได้และยังอาจลอยไปตามกระแสน�ำ้ และเป็นอันตรายได้อย่างง่ายดายฉะนัน
้
หลักธรรมวินัยมีธุดงควัตรเป็นต้น คือหางเสือของการปฏิบัติเพื่อให้ถึงที่ปลอดภัย
จงยึดให้มั่นคง อย่าโยกคลอนหวั่นไหว ผู้คอยด�ำเนินตามซึ่งมีจ�ำนวนมากที่ยึดเรา
เป็นเยี่ยงอย่างจะเหลวไหลไปตาม
ธุดงควัตรคือปฏิปทาอันตรงแน่วไปสู่จด
ุ หมายโดยไม่มป
ี ฏิปทาใดเสมอเหมือน
ขอแต่ผู้ปฏิบัติจงใช้สติปัญญา ศรัทธา ความเพียรพยายามด�ำเนินตามเถิด ธรรมที่
มุ่งหวังย่อมอยู่ในวิสัยของธุดงค์ที่ประทานไว้ จะพาให้เข้าถึงอย่างไม่มีปัญหาแล
อุปสรรคใดๆ กีดขวางได้ เพราะธุดงควัตรเป็นทางเดียวทีพ
่ าให้พ้นทุกข์ ไม่เป็นอย่างอืน
่
จึงไม่ควรท�ำความเคลือบแคลงสงสัย และธรรมนี้เป็นที่รวมปฏิปทาเครื่องด�ำเนิน
เข้าสู่ความดับทุกทัง้ หลายด้วย พระทีม
่ ค
ี วามรักชอบในธุดงควัตรคือผู้มค
ี วามรักชอบ
และจงรักภักดีต่อพระศาสดาผู้เป็นบรมครู พระผู้มีธุดงควัตรเป็นเครื่องด�ำเนินคือ
ผู้มฝ
ี ั่งมีฝา มีศาสดาเป็นสรณะในอิรย
ิ าบถทัง้ ปวง อยู่ทใี่ ดไปทีใ่ ดมีธรรมคอยคุ้มครอง
รักษาแทนศาสดา ไม่ว้าเหว่เร่ร่อนคลอนแคลน มีหลักใจเป็นหลักธรรม มีหลักธรรม
เป็นดวงใจ หายใจเข้าหายใจออกเป็นธรรมและกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับใจ ผู้นค
ี้ อ
ื ผู้มรี าตรีเดียวอยู่กบ
ั ธรรม ไม่หวัน
่ ไหวเอนเอียง ส�ำหรับท่านเองไม่มอ
ี ะไร
วิตกก็จริง แต่ผู้เกี่ยวเนื่องกับท่านมีมากมาย จึงควรเป็นห่วงหมู่คณะและประชาชน
ที่คอยเดินตามหลังบ้าง เขาจะได้มีความอบอุ่นในปฎิปทาที่ยึดจากท่านไปเป็น
เครื่องด�ำเนินว่าเป็นความถูกต้องแม่นย�ำไม่มีผิดพลาดดังนี้” ท่านสอนผม
ท่านเล่าว่า เพียงนอนตืน
่ ผิดเวลาบ้างเล็กน้อย ท่านพระอาจารย์มน
ั่ ยังมาเตือนว่า
“อย่าเชื่อตัวเองยิ่งกว่าธรรมตัวเองคือวัฏฎะ ธาตุขันธ์เป็นผลของวัฏฏะมาดั้งเดิม
ควรอนุโลมให้เขาเท่าที่อนุโลมได้ อย่าปล่อยตามขันธ์จนเกินไป ผิดวิสัยของพระ
ทีเ่ ป็นเพศไม่นงิ่ นอนใจ การหลับนอนของนักปราชญ์ ท่านเพียงเพือ
่ บรรเทาธาตุขน
ั ธ์
ไปชัว่ ระยะเท่านัน
้ ไม่ได้หวังความสุขความส�ำราญอะไรจากการระงับความอ่อนเพลีย
ทางธาตุขันธ์นั้นเลย พระนอนตามแบบพระจริงๆ ต้องระวังตัวเพื่อจะตื่นเหมือน
ื ความระวัง
แม่เนือ
้ นอน ซึง่ มีสติระวังตัวดีกว่าปกติเวลาเทีย
่ วหากิน ค�ำว่าจ�ำวัด ก็คอ
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ตัง้ สติหมายใจจะลุกตามเวลาทีก
่ ำ� หนดไว้ตอนก่อนนอน มิได้นอนแบบขายทอดตลาด
ดังสินค้าทีห
่ มดราคาแล้วตามแต่ลก
ู ค้าจะให้ในราคาเท่าไรตามความชอบใจของตน
พระทีน
่ อนปล่อยตัวตามใจชอบมิใช่พระศากยบุตรพุทธบริษท
ั ผู้รก
ั ษาศาสนาให้เจริญ
ในตนและผู้อื่น แต่เป็นพระประเภทขายทอดตลาดตามยถากรรม จะตีราคาเอาเอง
การจ�ำวัดของพระที่มีศีลวัตร ธรรมวัตร ต้องมีก�ำหนดกฎเกณฑ์บังคับตัวในเวลา
ก่อนหลับ และระวังตัวอยู่ตามวิสย
ั ของพระผู้กำ� ลังจ�ำวัดคือหลับนอน พอรู้สก
ึ ตัวต้อง
รีบลุกขึ้นทันที ไม่ซ�้ำซาก อันเป็นลักษณะคนขี้เกียจ นอนตื่นสาย และตายจมอยู่ใน
ความประมาทไม่มวี น
ั รู้สก
ึ ตัว การนอนแบบนีเ้ ป็นลัทธิของสัตว์ตวั ไม่มค
ี วามหมายใน
ชีวต
ิ ของตัว และเป็นนิสย
ั ของคนเกียจคร้านผลาญสมบัติ ไม่มงี อกเงยขึน
้ มาได้ ไม่ใช่
ทางของศาสนา จึงไม่ควรส่งเสริม จะกลายเป็นกาฝากขึน
้ มาในวงศาสนาและพระธุดงค์
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเรื่องท�ำลายตัวเอง ดังกาฝากท�ำลายต้นไม้ที่มันอาศัยนั่นแล
ท่านควรขบคิดค�ำว่า จ�ำวัด กับค�ำว่า นอน ซึง่ เป็นค�ำทัว่ ๆ ไปเทียบกันดู จะเห็น
ว่าผิดกันและมีความหมายต่างกันอยู่มาก ระหว่างค�ำว่า จ�ำวัด ของพระศากยบุตร
กับค�ำว่า นอน ของคนและสัตว์ทวั่ ไป ดังนัน
้ ความรู้สก
ึ ของพระศากยบุตรทีจ่ ะปลงใจ
จ�ำวัดแต่ละครั้งจึงควรมีความส�ำคัญติดตัวในขณะนั้นและเวลาอื่นๆ จะสมชื่อว่า
ผู้ประคองสติ ผู้มป
ี ัญญาคิดอ่านไตร่ตรองในทุกกรณี ไม่สก
ั ว่าคิด สักว่าพูด สักว่าท�ำ
สักว่านอน สักว่าตื่น สักว่าฉัน สักว่าอิ่ม สักว่ายืน สักว่าเดิน สักว่านั่ง สักเป็นอาการ
ปล่อยตัวเกินเพศเกินภูมิของพระศากยบุตรที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง
ในวงปฏิบัติโดยมากมักเข้าใจกันว่า พระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลาย
นิพพานไปแล้ว สาบสูญไปแล้ว ไม่มีความหมายอะไรเกี่ยวกับท่านและตนเอง
เสียแล้ว ก็พระธรรมอันเป็นฝ่ายเหตุที่สอนกันให้ปฏิบัติอยู่เวลานี้ เป็นธรรมของ
ท่านผู้ใดขุดค้นขึ้นมาให้โลกได้เห็นและได้ปฏิบัติตามเล่า? และพระธรรมตั้งตัวอยู่
ได้อย่างไร ท�ำไมจึงไม่สาบสูญไปด้วยเล่า? ความจริง พุทธะกับสังฆะ ก็คือใจ
ดวงบริสุทธิ์ที่พ้นวิสัยแห่งความตายและความสาบสูญอยู่แล้วโดยธรรมชาติ จะให้
ตายให้สาบสูญให้หมดความหมายไปได้อย่างไรเมื่อธรรมชาตินั้นมิได้เป็นไปกับ
สมมุติ มิได้อยู่ใต้อ�ำนาจแห่งความตาย มิได้อยู่ใต้อ�ำนาจแห่งความสาบสูญ มิได้
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อยู่ใต้อำ� นาจแห่งการหมดความหมายใดๆ พุทธะจึงคือพุทธะอยู่โดยดี ธัมมะจึงคือ
ธัมมะอยู่โดยดี และสังฆะจึงคือสังฆะอยู่โดยดี มิได้สน
ั่ สะเทือนไปกับความส�ำคัญใดๆ
แห่งสมมุติที่เสกสรรท�ำลายให้เป็นไปตามอ�ำนาจของตนฉะนั้น การปฎิบัติด้วย
ธัมมานุธม
ั มะจึงเป็นเหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ตลอดเวลาที่
มีธม
ั มานุธม
ั มะภายในใจ เพราะการรู้พท
ุ ธะ ธัมมะ สังฆะ โดยหลักธรรมชาติจ�ำต้อง
รู้ขน
ึ้ ทีใ่ จซึง่ เป็นทีส
่ ถิตแห่งธรรมอย่างเหมาะสมสุดส่วน ไม่มภ
ี าชนะใดยิง่ ไปกว่าดังนี”้
นีเ้ ป็นโอวาททีท
่ ่านอาจารย์มน
ั่ มาเตือนท่านในสมาธิภาวนา ในเวลาท่านเห็นว่า
หลวงปู่ขาวอาจท�ำอะไรผิดพลาดไปบ้าง เช่น การปฏิบัติธุดงควัตรไม่ถูกไม่สนิท
กับธรรมเป็นบางข้อหรือบางประการ และการจ�ำวัดตื่นผิดเวลา ความจริงท่านว่า
ท่านอาจารย์มั่นมิได้เตือนด้วยความมั่นใจว่าท่านท�ำผิดโดยถ่ายเดียว แต่ท่าน
เตือนโดยเห็นว่าหลวงปู่ขาวจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหมู่คณะ ทั้งพระเณรและ
ประชาชนจ� ำ นวนมากในวาระต่อ ไป ท่า นจึ ง เตื อ นไว้เ พื่ อ หลวงปู ่ข าวจะได้
ตระหนักในข้อวัตรต่างๆ ต่อไปด้วยความเข้มแข็ง เพื่อถ่ายทอดแก่บรรดา
ประชาชนพระเณรที่มาอาศัยพึ่งร่มเงาจะได้ของดีไปประดับตัว ดังองค์ท่าน
อาจารย์มน
ั่ เคยพาหมู่คณะด�ำเนินมาแล้ว ท่านว่าการวางบริขาร เช่น บาตร กาน�ำ้
สบง จีวร หรือบริขารอื่นๆ ที่ใช้ในส�ำนัก ต้องวางหรือเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
เช่น ผ้าเช็ดเท้า เป็นต้น ถ้าเห็นไม่สะอาดควรแก่การใช้สอย ต้องเก็บไปซักฟอกให้
สะอาดจึงน�ำมาใช้อก
ี หลังจากใช้แล้วต้องพับเก็บไว้เป็นทีเ่ ป็นฐาน ไม่ทงิ้ ระเกะระกะ
ถ้าวันใดเกิดเผลอขึ้นมาเพราะธุระอย่างอื่นมาแทรก พอตกกลางคืน เวลาท�ำสมาธิ
ภาวนาจะปรากฏเห็นท่านอาจารย์มั่นมาเตือนและแสดงธรรมให้ฟังจนได้
ท่านพักอยู่ถ�้ำดังกล่าวในพรรษานั้นเพียงองค์เดียว กลางคืนจะปรากฏท่าน
อาจารย์มั่นมาเยี่ยมเสมอโดยทางนิมิตภาวนา แม้กลางวันเงียบๆ เวลานั่งภาวนา
ในบางวันยังเห็นท่านมาเยีย
่ มเช่นเดียวกับกลางคืน ท่านว่าท่านสนุกเรียนถามปัญหา
ต่างๆ กับท่านจนเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้ง เพราะท่านอธิบายแก้ปัญหาได้คล่องแคล่ว
ว่องไวมากและได้ความชัดเจนหายสงสัยทุกๆ ข้อไป ปัญหาบางอย่างเพียงแต่ร�ำพึง
สงสัยตามก�ำลังโดยมิได้นก
ึ ถึงท่านเลย พอตกกลางคืนเข้าทีภ
่ าวนา ท่านก็มาอธิบาย
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ให้ฟังเสียแล้ว โดยยกข้อที่เราสงสัยขึ้นอธิบายให้เราฟังราวกับได้เรียนท่านไว้แล้ว
ท่านว่าแปลกและอัศจรรย์มาก แต่พด
ู ให้ใครฟังไม่ได้ เดีย
๋ วเขาหาว่าเป็นกรรมฐานบ้า
แต่ธรรมเครือ
่ งแก้กิเลสชนิดต่างๆ โดยมากย่อมเกิดจากทางสมาธิภาวนาโดยล�ำพัง
และเกิดจากทางนิมิต มีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้น มาเตือนให้อุบายและแสดงธรรม
สัง่ สอนโดยสม�ำ่ เสมอ อันเป็นการส่งเสริมสติปัญญาให้คด
ิ อ่านไตร่ตรองมิให้ประมาท
ท่านว่าพรรษาที่จ�ำอยูใ่ นถ�้ำแห่งดงหนาป่าเปลี่ยวนี้ท�ำให้เกิดอุบายต่างๆ ที่
แสดงขึ้นทั้งภายในภายนอกมากมายตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน ผิดที่ทั้งหลาย
อยู่มาก เป็นผู้มรี าตรีเดียวด้วยความรืน
่ เริงอยู่กบ
ั ธรรมในอิรย
ิ าบถต่างๆ ยืน เดิน นัง่
ุ ธิใ์ จ
นอน เต็มไปด้วยธรรมปีติ ระหว่างสันติธรรมทีม
่ เี ป็นฐานเดิมประจ�ำความบริสท
และธรรมประเภทต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาสัมผัสกับใจ แล้วแสดงความหมายไปในแง่
ต่างๆ กัน ท�ำให้กายและจิตชุ่มชื่นรื่นเริงเหมือนต้นไม้ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยปุ๋ย
และน�้ำ มีอากาศเป็นที่เหมาะสม คอยชโลมให้ล�ำต้นกิ่งก้านสาขาดอกใบของมัน
สดชื่นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้น ท่านว่าคนเราเมื่อจิตมีราตรีเดียวกับธรรมความสงบ
ร่มเย็น ไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวมั่วสุมกับสิ่งใดแล้ว ก็มีความสุขอยู่ในโลกแห่งขันธ์เรา
นีเ่ อง ไม่จำ� ต้องดิน
้ รนหาความสุขในทีอ
่ น
ื่ ภพอืน
่ ซึง่ เป็นการวาดภาพหลอกตัวเอง
ให้เกิดความทะเยอทะยานเสริมตัณหาสมุทย
ั อันเป็นเชือ
้ แห่งทุกข์เข้ามาเผาลน
ตัวเองให้เกิดความทุกข์ลำ� บากไปเปล่าๆ เพราะความสุขที่รู้อยู่เห็นอยู่เป็นอยู่
กับใจนัน
้ เป็นความสุขทีพ
่ อกับตัวแล้ว โลกนีท
้ งั้ โลกและโลกอืน
่ ๆ ไม่มป
ี ระมาณ
ในสงสารราวกับไม่มีอยู่ สิ่งที่มีและเด่นชัดประจักษ์ก็คือใจกับธรรมที่ปรากฏ
ครอบโลกธาตุไม่มีขอบเขตเหตุผลพอจะน�ำมาเทียบมาวัดได้ เพราะจิตกับ
อัจฉริยธรรมที่ครองกันอยู่มิใช่สมมุติ จึงไม่เป็นฐานะจะน�ำมาเทียบกัน
พอออกพรรษาแล้ว คณะศรัทธาญาติโยมที่เคยอุปัฎฐากรักษาท่านก็พากันไป
อาราธนานิมนต์ท่านลงมา และอาราธนาท่านให้โปรดเมตตาสัง่ สอนตามหมู่บ้านแถบ
อ�ำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ท่านจ�ำต้องลงมาทั้งที่อาลัยเสียดายสถานที่
แห่งนั้น ไม่คิดจะจากไปไหนง่ายๆ เมื่อลงมาอบรมสั่งสอนชาวบ้านพอสมควรแล้ว
ได้โอกาสท่านก็ออกเทีย
่ วธุดงคกรรมฐานไปตามอัธยาศัย โดยข้ามไปทางฝั่งแม่นำ�้ โขง
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ของประเทศลาวบ้า ง ข้า มมาฝั่ง ไทยเราบ้า ง แล้ว เที่ ย วบ� ำ เพ็ ญ อยู ่แ ถบอ� ำ เภอ
บึงกาฬ อ�ำเภอโพนพิสัย ซึ่งมีป่ามีเขามาก ที่นั้นเรียกว่าดงหม้อทอง และมีทำ� เลดี
เหมาะกั บ การบ� ำ เพ็ ญ อยู ่ห ลายแห่ง มี ห มู ่บ ้า นที่ ไ ปตั้ ง ใหม่อ ยู ่ไ ม่กี่ ห ลั ง คาเรื อ น
เขาอาราธนาท่า นให้อ ยู ่จ� ำ พรรษาเพื่ อ โปรดเขา ซึ่ ง เป็น สถานที่ ส บกั บ อั ธ ยาศั ย
ท่านจึงตกลงจ�ำพรรษาที่นั่น
ตอนท่า นพั ก บ� ำ เพ็ ญ ธรรมอยู ่ใ นภู เ ขาเขตอ� ำ เภอโพนพิ สั ย นั้ น ท่า นว่า ท่า น
เพลิดเพลินรื่นเริงไปกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ด้วยความเมตตาเขามาก มีไก่ป่า ไก่ฟ้า
นกนานาชนิด มีนกเงือก นกยูง เป็นต้น และเม่น อีเห็น อีเก้ง หมู กวาง ลิง ค่าง บ่าง
ชะนี หมาป่า เสือโคร่ง เสือดาว ช้าง กระทิง วัวแดง ซึ่งแต่ละชนิดมีมากมายผิดกับ
ทีท
่ งั้ หลาย เทีย
่ วมาเป็นฝูงๆ โขลงๆ ทัง้ กลางวันกลางคืนจะได้ยน
ิ เสียงสัตว์เหล่านัน
้
ส่งเสียงร้องลัน
่ สนัน
่ ป่าตามวาระของเขาอยู่เสมอ บางวันเวลาออกไปบิณฑบาตก็ยงั
พบเสือโคร่งใหญ่เดินฉากหน้าท่านไปอย่างสวยงามน่าดูโดยไม่ห่างไกลท่านเลย
ด้วยความองอาจและสง่าผ่าเผยตามนิสัยของมัน ท่านว่าขณะที่มันเดินฉากหน้า
ท่านไป ซึง่ เป็นทีโ่ ล่งพอสมควร ดูการก้าวเดินของมันรู้สก
ึ สวยงามมาก ขณะทีพ
่ บกัน
ที แ รก มั น ช� ำ เลื อ งดู ท ่า นนิ ด เดี ย วก็ เ ดิ น ต่อ ไปโดยไม่ม องกลั บ มาดู ท ่า นอี ก เลย
ดูลักษณะท่าทางมันก็ไม่กลัวท่านนัก แต่อาจระวังตัวอยู่ภายในตามนิสัยของสัตว์ที่
มีสติดีและมีความระวังตัวไม่ค่อยพลั้งเผลอให้กับอะไรง่ายๆ เฉพาะท่านเองก็ไม่
นึกกลัวมัน เพราะเคยได้เห็นมันมาบ้าง และเคยได้ยินเสียงมันอยู่เสมอจนชินชาไป
เสียแล้วเวลาพักอยู่ในทีต
่ ่างๆ เรือ
่ ยมา ซึง่ โดยมากมักมีสต
ั ว์พรรค์นป
ี้ ระจ�ำอยู่เสมอ
ในที่บ�ำเพ็ญนั้นๆ จึงไม่นึกกลัว
คื น วั น หนึ่ ง ท่า นก� ำ ลั ง นั่ ง อบรมกรรมฐานแก่พ ระที่ จ� ำ พรรษาด้ว ยกั น ราว
สามสี่องค์ ท่านว่าได้ยินเสียงนักเลงโตสามตัวลายพาดกลอนดังกระหึ่มๆ ขึ้นข้างๆ
บริเวณที่พักแห่งละตัว จากนั้นก็ได้ยินเสียงค�ำรามขู่เข็ญกันบ้าง เสียงกัดกันบ้าง
แล้วก็เงียบหายไป เดีย
๋ วก็ได้ยน
ิ เสียงขู่เข็ญและกัดกันขึน
้ อีกข้างๆ ทีพ
่ ก
ั นัน
่ แล ทีแรก
ได้ยินเสียงมันเล่นและกัดกันอยู่ข้างนอกบริเวณที่พัก นึกว่าจะพากันหนีไปที่อื่น
หายเงียบไปแล้ว เพราะเสียงสงบเงียบไปพักหนึ่ง แต่ที่ไหนได้ จากการหายเงียบไป

64

ได้พักหนึ่งเท่านั้น ประมาณสามทุ่มก็ชักชวนกันเข้ามาอยู่ใต้ถุนบรรณศาลาเล็กๆ
ทีพ
่ ระก�ำลังนัง่ สมาธิฟังการอบรมธรรมอยู่ ซึง่ สูงประมาณเมตรกว่านิดหน่อยเท่านัน
้
และส่งเสียงกระหึ่มค�ำรามและกัดกันอยู่ใต้ถุนศาลาเล็กๆ นั้น จนท่านต้องตะโกน
บอกว่า
“เฮ้ย สามสหาย อย่าพากันส่งเสียงอือ
้ อึงนักซิ พระท่านก�ำลังเทศน์และฟังธรรมกัน
เดีย
๋ วเป็นบาปตกนรกหลุมฉิบหายกันหมดนะ จะว่าไม่บอก เพราะทีน
่ ไี่ ม่ใช่ทเี่ อ็ดตะโร
โฮเฮกันนีน
่ า จงพากันไปเทีย
่ วร้องครางทีอ
่ น
ื่ ทีน
่ เี่ ป็นวัดของพระทีท
่ ่านชอบความสงบ
ไม่เหมือนพวกแก ไปเสีย พากันไปร้องทีอ
่ น
ื่ ตามสบาย ไม่มใี ครไปยุ่งกับพวกแกหรอก
ที่นี่เป็นที่พระท่านอยู่บ�ำเพ็ญธรรม ท่านจึงห้ามไม่ให้พวกแกส่งเสียงอื้ออึงนัก”
พอได้ยน
ิ เสียงพระท่านร้องบอก ก็พากันสงบอารมณ์ไปพักหนึง่ แต่ยงั พอได้ยน
ิ
เสียงเกี้ยวพาราสีกันซุบซิบอู๋อี๋เบาๆ อยู่ใต้ถุนศาลา อันเป็นลักษณะบอกกันว่า
พวกเราอย่าส่งเสียงดังกันนักซิ พระท่านร�ำคาญและร้องบอกมานัน
่ ไงล่ะ ท�ำเสียงเบาๆ
หน่อยเถอะเพื่อน เดี๋ยวเป็นบาปขี้กลากขึ้นหัวนะ แล้วก็หยุดไปพักหนึ่ง ต่อไปก็มี
เสียงครวญครางและกัดกันขึ้นอีก ไม่ยอมหนีไปที่อื่นตามค�ำท่านบอก และพากัน
เหมาใต้ถุนบรรณศาลาเป็นที่เล่นสนุกกันตั้งแต่หวั ค�่ำจนสองยาม พระทีน
่ ั่งท�ำสมาธิ
ภาวนากันบนศาลาหลังจากฟังการอบรมธรรมแล้ว ก็ท�ำด้วยความไม่สนิทใจเพราะ
กลัวเสือจะพากันโดดขึ้นมาภาวนาด้วย เนื่องจากขณะนั้นเสือโคร่งใหญ่สามตัวก็ยัง
ส่งเสียงขู่เข็ญค�ำรามและกัดกันอยู่ใต้ถน
ุ ศาลานัน
้ ด้วย จนถึงหกทุ่มจึงเลิกจากกันไป
พระก็ลงไปที่พักของตน เสือก็เข้าป่าไป
คืนนัน
้ เป็นความประหลาดเป็นพิเศษนับแต่เทีย
่ วธุดงคกรรมฐานมาหลายปี และ
เคยเทีย
่ วไปสถานทีต
่ ่างๆ หลายแห่งหนต�ำบลหมู่บ้านและป่าเขาต่างๆ มากต่อมาก
แต่ไม่เคยมีสัตว์เสือมาตีสนิทมิตรรักกับพระราวกับเคยเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหาย
ผู้ฝากเป็นฝากตายกันมานาน เพิ่งมาพบในคืนวันนั้นเอง ตามปกติเสือเป็นสัตว์กลัว
คนตามสัญชาตญาณ แม้จะเป็นสัตว์ทม
ี่ อ
ี ำ� นาจท�ำให้คนขยาดครัน
่ คร้ามอยู่บ้างกว่า
สัตว์อน
ื่ ๆ แต่เสือย่อมกลัวและหลบซ่อนคนมากกว่าคนจะกลัวเสือและหาทีห
่ ลบซ่อน
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แต่เสือสามตัวนีน
้ อกจากไม่กลัวคนแล้ว ยังพากันมาแอบยึดเอาใต้ถน
ุ ศาลาหลังเล็ก
ที่พระยังชุมนุมกันอยู่ข้างบนเป็นที่เล่นสนุกโดยไม่คิดกลัวพระซึ่งเป็นคนเหมือน
มนุษย์ทงั้ หลายเลย จึงเป็นเรือ
่ งอัศจรรย์ทส
ี่ ต
ั ว์ไม่เคยรู้เรือ
่ งกับศีลธรรมเหมือนมนุษย์
ทั้งหลาย แต่กิริยาที่เขามาตีสนิทสนมกับพระนั้นราวกับเขาก็เป็นผู้หนึ่งที่ทราบ
ศีลธรรมดี และปฏิบต
ั ศ
ิ ล
ี ธรรมเช่นเดียวกับมนุษย์ทงั้ หลายด้วย จึงไม่แสดงท่าทางให้
พระท่านกลัว นอกจากเขาแสดงต่อพวกเขาเอง ซึง่ ก็ทราบกิรย
ิ าท่าทางของกันและกัน
อยู่แล้วท่านว่า ฟังท่านเล่าแล้วขนลุก กลัวบ้าอยู่คนเดียวทัง้ ทีเ่ รือ
่ งก็ผ่านไปนานแล้ว
เรื่อของคนไม่เป็นท่าก็เป็นอย่างนี้เอง แม้ท่านแสดงเรื่องต่างๆ อันเป็นคติธรรมให้
ฟังก็ตาม แต่คนไม่เป็นท่าย่อมไม่ยอมฟังเพื่อยึดเป็นคติได้เลย แต่จะดันไปเฉพาะ
เส้นทางสายไม่เป็นท่าของตนนั่นแล ดังผู้เขียนแสดงความกลัวที่น่าอับอายต่อหน้า
ท่านในเวลาฟังค�ำบอกเล่านัน
่ แล นอกจากนัน
้ ยังมาประกาศขายความขีข้ ลาดของตัว
ในหนังสือให้ท่านผู้อ่านหัวเราะเข้าอีก ซึ่งนับว่าเลวพอใช้ อ่านแล้วกรุณาระวัง
อย่าให้เรื่องท�ำนองนี้แทรกสิงเข้าไปสู่จิตใจได้ จะกลายเป็นคนขี้ขลาดไม่เป็นท่าไป
อีกหลายคน
ท่านเล่าว่าคืนวันนั้นพระที่นั่งฟังการอบรมและท�ำสมาธิภาวนาต่อไปหลังจาก
การอบรมแล้ว ต่า งมี ค วามตื่ น เต้น ตกใจและตาตั้ งหู ก างไปตามๆ กั น ที่ ไ ด้ยิ น
อาจารย์ใ หญ่ทั้งสามตัวมาให้การอบรมช่ว ยท่านอาจารย์อ ยู ่ที่ใ ต้ถุ นในลั ก ษณะ
แผลงฤทธิ์เจือกับความสนุกของเขา ท�ำเอาพระนั่งภาวนากลัวตัวแข็งไปตามๆ กัน
จิตไม่อาจส่งไปนอกลู่นอกทางได้ เพราะกลัวอาจารย์ใหญ่ทั้งสามจะพากันโดดขึ้น
มาให้โอวาทบนศาลาเล็กด้วยท่าทางต่างๆ แต่ก็ดีและน่าชมสัตว์สามตัวที่ไม่แสดง
โลดโผนเกินกว่าเหตุ อุตริโดดขึน
้ บนศาลาในเวลานัน
้ ยังรู้จก
ั ฐานะของตัวของท่านบ้าง
ไม่ก้าวก่ายหน้าที่อันควรแก่ภาวะของตน แสดงเพียงเบาะๆ พอหอมปากหอมคอ
แล้วก็เลิกรากันไป นับแต่วันนั้นผ่านไปแล้วก็ไม่เห็นเขากลับมาอีกเลย
ส่วนสถานที่และบริเวณที่พระอาศัยอยู่นั้น ก็คือท�ำเลเที่ยวของสัตว์จ�ำพวกนี้
และสัตว์อน
ื่ ๆ เราดีๆ นีเ่ อง ไม่เว้นแต่ละคืนต้องมีจำ� พวกใดจ�ำพวกหนึง่ เข้ามาจนได้
เพราะที่ นั้ น เป็น ที่ อ ยู ่อ าศั ย ของสั ต ว์ป ่า ทุ ก จ�ำ พวก เนื่ อ งจากป่า และเขาแถบนั้ น
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กว้างขวางมาก คนเดินผ่านเป็นวันๆ ก็ไม่พ้น สัตว์ชนิดต่างๆ ดังที่เขียนผ่านมาจึง
มีมาก พวกช้างเป็นโขลงๆ หมูป่าเป็นฝูงๆ ซึ่งแต่ละโขลงละฝูงมีจ�ำนวนมากมาย
และไม่สู้จะกลัวผู้คนมากนัก
ปีท่านจ�ำพรรษาที่นั้น อุบายต่างๆ เกิดขึ้นโดยสม�่ำเสมอ และต้องคอยเตือน
พระเสมอไม่ให้ประมาทในการรักษาธุดงควัตร เพราะอยู่ในท่ามกลางสิง่ ทีค
่ วรระวัง
หลายอย่างต่างๆ กัน โดยอาศัยธุดงควัตรเป็นเส้นชีวต
ิ จิตใจ มีธรรมวินย
ั เป็นทีฝ
่ ากเป็น
ฝากตาย ใจจึงอยู่เป็นสุข ไม่หวาดเสียวสะดุ้งกลัวต่างๆ การขบฉันก็น้อยเพียงเยียวยา
ธาตุขันธ์ไปวันๆ เท่านั้น เพราะศรัทธาญาติโยมมีน้อยและเป็นบ้านเพิ่งตั้งใหม่
มี ไ ม่กี่ ห ลั ง คาเรื อ น ยั ง ไม่เ ป็น หลั ก ฐานมั่ น คง และเป็น ความมุ ่ง หมายของท่า น
ผู้หนักแน่นในธรรมะจึงพึงฝึกฝนอดทนเพือ
่ ธรรมความอยู่สบายทางภายใน จึงไม่กงั วล
ที่อยู่อาศัย อาหารบิณฑบาต ให้มากไปอันจะเป็นอุปสรรคต่อความเพียร ยาแก้ไข้
ก็ถอ
ื ความอดทนต่อสู้ด้วยความเพียรทางสมาธิภาวนา โดยถือเอาสัตว์ป่าชนิดต่างๆ
เป็นเพื่อน และสักขีพยานว่าเขาก็มิได้เกิดมากับหยูกยาชนิดต่างๆ และคลอดที่
โรงพยาบาลมีหมอและนางพยาบาลคอยรักษาผดุงครรภ์ แต่เขายังเป็นสัตว์ชนิด
ต่างๆ สืบต่อกันมาได้เต็มป่าเต็มเขา โดยไม่แสดงความโศกเศร้าเสียใจว่าตนขาดการ
บ�ำรุงรักษาด้วยหมอด้วยยาและนางพยาบาล ตลอดเครือ
่ งบ�ำรุงต่างๆ ส่วนพระเป็น
มนุษยชาติและเป็นศากยบุตรพุทธชาติศาสดาองค์ลอ
ื พระนามสะเทือนทัว่ ไตรภพว่า
เป็นผู้ทรงเรียนจบคัมภีร์ไตรภูมิ ด้วยพระขันติวิริยะ พระปัญญาปรีชาสามารถใน
ทุกทาง ไม่มค
ี ำ� ว่าจนตรอกอ่อนแอท้อถอย แต่พระเราจะมาถอยหลังหลัง่ น�ำ้ ตาเพราะ
ความทุกข์ล�ำบากเพียงการเจ็บไข้ได้ป่วยอันเป็นของธรรมดาแห่งขันธ์เท่านี้ ก็ต้อง
เป็นผู้ขาดทุนล่มจมจะน�ำตนและศาสนาไปไม่ตลอด นอกจากต้องเป็นผู้อาจหาญ
อดทนต่อสภาพความมีความเป็นความสัมผัสทั้งหลายด้วยสติปัญญาหยั่งทราบไป
ตามเหตุการณ์ทม
ี่ าเกีย
่ วข้องเท่านัน
้ ไม่มท
ี างเพือ
่ เอาตัวรอดหวังจอดในทีป
่ ลอดภัยได้
จิตเมือ
่ ได้รบ
ั การอบรมในทางทีถ
่ ก
ู ย่อมมีความรืน
่ เริงในธรรม พอใจประคองตน
ไปตามวิถีแห่งมรรคและผล ไม่มีการปลีกแวะ ไม่สร้างความอับจนไว้ทับถม
่ งึ่ ทัง้ ภายนอกภายใน
ตัวเอง ปฏิปทาก็สม�ำ่ เสมอ ไม่ท้อถอยน้อยใจว่าตนขาดทีพ
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มีใจกับธรรมเป็นเครือ
่ งชโลมหล่อเลีย
้ งให้เกิดความอบอุ่นเย็นใจ อยู่ทใี่ ดไปทีใ่ ด
ก็เป็นสุคโตแบบลูกศิษย์ตถาคต ไม่แสดงความอดอยากขาดแคลนในทางใจ
พระธุดงคกรรมฐานทีม
่ ่งุ ต่อธรรม ท่านไปและอยู่โดยอาการอย่างนี้ ท่านจึงอยู่ได้
ไปได้ ยอมอดยอมทนความล�ำบากหิวโหยได้อย่างสบายหายห่วงกับสิง่ ทัง้ ปวง
มีธรรมเป็นอารมณ์ของใจ
เรื่องสัตว์ต่างๆ ที่ชอบมาอาศัยพระ ท่านผู้อ่านกรุณาคิดว่าจะเป็นความจริง
ได้เพียงไรบ้าง แต่ก่อนคิดเรื่องสัตว์ป่า กรุณาคิดเรื่องสัตว์บ้านก่อน ที่ชอบเข้าไป
อาศัยอยู่ในบ้านของท่านผู้มีเมตตาจิตและเข้าไปอาศัยวัดพออยู่รอดปลอดภัยไป
ในวันหนึ่งๆ สุนัขและนก เป็นต้น ที่ชอบเข้าไปอาศัยวัดบางวัดจนแทบไม่มีที่และ
ต้นไม้ให้สต
ั ว์เหล่านีอ
้ าศัย เพราะมีมามากด้วยกัน อันดับต่อไปค่อยคิดไปถึงสัตว์ป่า
ชนิดต่างๆ ที่มักเข้าไปเที่ยวป้วนเปี้ยนและอาศัยอยู่ตามสถานที่และวัดที่พระธุดงค์
ท่านพักอยู่ ดังที่เขียนผ่านมามากพอดู ทั้งประวัติท่านอาจารย์มั่นและปฎิปทา
พระธุดงค์สายของท่านอาจารย์มน
ั่ ซึง่ มีเรือ
่ งสัตว์มาอาศัยพระลงแฝงมาเสมอๆ ตาม
ประสบการณ์ที่ได้รับทราบมาเป็นความจริง จึงเป็นเรื่องน่าคิดในแง่ธรรมอันเป็น
หลักธรรมชาติให้ความร่มเย็นและเป็นธรรมแก่สต
ั ว์โลกทุกชาติทก
ุ ภาษา โดยทีส
่ ต
ั ว์
ทุกๆ จ�ำพวก ไม่จ�ำเป็นต้องทราบว่าธรรมคืออะไรก็ตาม แต่สิ่งที่แสดงออกให้สัตว์
ยินดีรับกันทั่วโลกไม่มีใครรังเกียจนั้นคือธรรมโดยธรรมชาติ ธรรมนั้นแสดงอาการ
ความสงบสุข ความร่มเย็น ความไว้วางใจ ความมีแก่ใจ ความเมตตา ความเอ็นดู
สงสาร ความมาเถิดอยู่เถิดไม่เป็นภัยแน่นอน เป็นต้น
การแสดงออกแห่งกระแสธรรมเพียงเท่านี้ สัตว์ทุกจ�ำพวกชอบและยอมรับกัน
ทันทีโดยไม่ต้องมีโรงเรียนไว้สอนเขาเลย เพราะจิตใจกับกระแสธรรมเป็นของ
คู่ควรกันยิง่ กว่าอ�ำนาจราชศักดิใ์ ดๆ ซึง่ เป็นสิง่ ปรุงแต่งและเสริมกันขึน
้ ย่อมสลายไป
ตามเหตุการณ์ไม่แน่นอน ดังนั้นสัตว์แม้จะไม่เคยทราบว่าธรรมะคืออะไรก็ตาม
แต่สงิ่ ทีช
่ อบและยอมรับโดยธรรมชาติ สัตว์ย่อมแสวงหาเอง ดังสุนข
ั เข้าไปอาศัยวัด
สัตว์ป่าเข้าไปอาศัยพระธุดงค์ เพราะธรรมคือความเย็น ความไว้วางใจ เป็นต้น ทีส
่ ต
ั ว์
เข้าใจว่ามีอยู่ในทีน
่ น
ั้ จึงเสาะแสวงหาไปตามประสา แม้แต่ผ้ไู ม่เคยสนใจกับธรรมเลย
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ยังรู้จก
ั สถานทีท
่ ไี่ ม่มภ
ี ย
ั และชอบไปเทีย
่ วสนุกเฮฮาในทีเ่ ช่นนัน
้ แต่โบราณกาลมาถึง
ปัจจุบัน เพราะไปท�ำที่อื่นไม่ปลอดภัยเหมือนที่เช่นนั้น เพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่า
ธรรมและสถานที่ผู้บ�ำเพ็ญธรรมเป็นที่ไว้ใจแก่สัตว์และมนุษย์ทั่วไป จึงไม่ค่อย
ระแวดระวังกัน และบางรายบางพวกไม่ระวังเสียจนปล่อยตัวเลยเถิดโดยไม่คิดถึง
หัวใจมนุษย์ด้วยกันและพระศาสนาซึ่งเป็นสมบัติของประเทศบ้างเลย แม้ผู้ปฏิบัติ
ธรรมเหล่านั้นก็ย่อมทราบความดี ความชั่ว คนดีคนชั่ว สัตว์ดีสัตว์ชั่ว ได้เช่นมนุษย์
ทัว่ ไป จึงควรคิดและเห็นใจผู้อน
ื่ ทีร่ ก
ั สงวนสมบัตขิ องตนบ้าง ไม่ปล่อยร้อยเปอร์เซนต์
ไปเสียทีเดียวในที่ทุกสถาน ยังจะพอมีเขตแดนแห่งมนุษย์และสัตว์เป็นที่อยู่อาศัย
คนละวรรคละตอนบ้าง ไม่คละเคล้ากันไปเสียหมดจนไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นใคร
เพราะอะไรๆ ก็แบบเดียวกันเสียสิ้น
หลวงปู่ขาวชอบเทีย
่ วหาทีว่ เิ วกและเปลีย
่ นทีท
่ ำ� ความเพียรอยู่เสมอ ปกติก็
ชอบเทีย
่ วธุดงค์ไปตามป่าตามเขาอยู่แล้ว แล้วยังชอบเทีย
่ วเปลีย
่ นทีท
่ ำ� ความเพียร
อยู่เรือ
่ ยๆ เช่น ไปพักอยู่ทน
ี่ น
ั่ เป็นปกติแล้ว แต่เวลาเช้าไปท�ำความเพียรกลับไป
อยู่ที่หนึ่ง ตอนบ่ายๆ หรือเย็นก็เปลี่ยนไปท�ำอีกแห่งหนึ่ง กลางคืนก็เที่ยวไป
ท�ำความเพียรอยู่อีกแห่งหนึ่งในแถบที่ท่านพักอยู่นั่นแล เปลี่ยนทิศทางบ้าง
ไปใกล้บ้าง ไกลบ้าง ไปอยู่ในถ�้ำอื่นจากถ�้ำเดิมบ้าง ขึ้นไปอยู่บนหลังเขาบ้าง
ตามหินดานบ้าง ดึกๆ จึงกลับมาที่พัก ท่านให้เหตุผลส�ำหรับนิสัยท่านว่า เวลา
ก�ำลังชุลมุนวุ่นวายกับการแก้กิเลส การเปลี่ยนอุบายต่างๆ เช่นนั้น ปัญญามัก
เกิดขึน
้ เสมอ กิเลสตัง้ ตัวไม่ตด
ิ เพราะถูกอุบายของสติปัญญาตีต้อนในท่าต่างๆ
ให้หลุดลอยไปเป็นพักๆ ถ้าอยู่ในที่แห่งเดียวท�ำให้ชินต่อสถานที่ แต่กิ เลส
มิ ไ ด้ชิ น กั บ เรา มั น สั่ ง สมตั ว ขึ้ น เสมอไม่ว ่า เราจะชิ น กั บ อะไรหรื อ ไม่ก็ ต าม
เราจ�ำต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอุบายและสถานที่เพื่อปลุกสติปัญญาอยู่
เสมอให้ทันกับกลมายาของกิ เลสที่ปักหลักสั่งสมตัวเองและต่อสู้กับเราไม่มี
เวลาพักผ่อนตัวตลอดเวลา ถ้าเว้นบ้างก็เพียงเวลาหลับสนิทเท่านั้น นอกนั้น
เป็นเวลาท�ำงานของมันเสียสิน
้ ดังนัน
้ การท�ำความเพียรจะลดหย่อนอ่อนข้อและ
ผัดเพีย
้ นเลือ
่ นเวลาอยู่ จึงท�ำให้กิเลสตัวขยันหัวเราะเอา การเปลีย
่ นสถานทีแ
่ ละ
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อุบายอยู่เสมอ จึงพอมองเห็นความแพ้ความชนะกับกิเลสบ้าง ไม่ปล่อยให้มัน
รับเหมาเป็นเจ้าของแต่ผ้เู ดียวดังนี้ เหตุผลของท่านก็น่าฟังและเป็นคติได้ดส
ี ำ� หรับ
ผู้ไม่นอนใจให้กิเลสขึ้นเหยียบย�ำ่ ท�ำลายเอาทุกๆ กรณีที่จิตไหวตัว
ท่านชอบเที่ยวไปทางภูสิงห์ ภูวัว ภูลังกา และดงหม้อทอง เขตอ�ำเภอเซกา
อ�ำเภอโพนพิสัย อ�ำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และอ�ำเภอบ้างแพง จังหวัด
นครพนม แถบนัน
้ มีเขามาก เช่น ภูสงิ ห์ ภูววั และภูลงั กา ซึง่ ล้วนเป็นท�ำเลดีๆ เหมาะ
แก่การบ�ำเพ็ญธรรมอย่างยิง่ แต่ห่างไกลหมู่บ้านมาก บิณฑบาตไม่ถงึ ต้องมีคนผลัด
เปลี่ยนกันขึ้นส่งอาหาร ที่ดังกล่าวเหล่านี้เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่านานาชนิด มีเสือ
ช้าง กระทิง วัวแดง เป็นต้น พอตกบ่ายๆ และเย็น จะได้ยน
ิ เสียงสัตว์เหล่านีร้ ้องสนัน
่
หวั่นไหวไปทั่วทั้งป่า ผู้ไม่สละตายจริงๆ ยากจะอยู่ได้ เพราะเสือชุมมากเป็นพิเศษ
และไม่ค่อยกลัวคนด้วย บางคืนพระท่านเดินจงกรมท�ำความเพียรไปมาอยู่ มันยัง
แอบมาหมอบดูท่านได้โดยไม่กลัวท่านเลย แต่ไม่ท�ำอะไร มันอาจสงสัยแล้วแอบ
ด้อมเข้ามาดูก็ได้ พอท่านได้ยินเสียงผิดสังเกต นึกประหลาดใจ ส่องไฟฉายไปดู
ยังเห็นเสือโคร่งใหญ่โดดออกไปต่อหน้าต่อตาก็ยังมี แม้เช่นนั้นท่านก็ยังเดินจงกรม
ท�ำความเพียรต่อไปได้ ไม่คิดกลัวว่าเสือจะโดดมาคาบเอาไปกินเลย ทั้งนี้เพราะ
ความเชื่อธรรมมากกว่าความกลัวเสือ จึงพออดทนท�ำความเพียรต่อไปได้ บางวัน
พอตกเย็น พระท่านก็ขึ้นบนไหล่เขาแล้วมองลงไปดูโขลงช้างใหญ่ซึ่งก�ำลังพากัน
ออกเที่ยวตามหินดานอันกว้างยาวเป็นกิโลๆ สามารถมองเห็นช้างทั้งโขลงได้อย่าง
ชัดเจนทั้งตัวเล็กๆ และตัวใหญ่ซึ่งก�ำลังเริ่มจะพากันออกเที่ยวหากิน ท่านว่าเวลา
ดูช้างทัง้ โขลงใหญ่ๆ ทีก
่ �ำลังหยอกเล่นกันอย่างเพลิดเพลินเช่นนั้น ท�ำให้เพลินดูมัน
จนค�่ำไม่รู้ตัวก็มี เพราะสัตว์พรรค์นี้ชอบหยอกเล่นกันเหมือนมนุษย์เรานี่เอง
หลวงปู่ขาวท่านมีความเด็ดเดีย
่ วมากดังทีเ่ ขียนผ่านมาแล้ว การนัง่ ภาวนาตลอด
สว่าง ท่านท�ำได้อย่างสบายไม่มอ
ี ะไรเป็นอุปสรรค ก็การนัง่ ภาวนาแต่หวั ค�ำ่ ยันสว่าง
นัน
้ มิใช่เป็นงานเล็กน้อย ถ้าไม่เป็นผู้มใี จกล้าหาญกัดเหล็กกัดเพชรจริงๆ จะท�ำไม่ได้
จึงขอชมเชยอนุโมทนาท่านอย่างถึงใจ ดังนั้นท่านจึงสามารถเป็นอาจารย์สั่งสอน
คณะสานุศิษย์ให้ได้รับความร่มเย็นเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ ท่านเป็นที่แน่ใจในองค์

70

ท่านเองร้อยเปอร์เซนต์ว่าเป็นผู้สน
ิ้ ภพสิน
้ ชาติอย่างประจักษ์ใจทัง้ ทีย
่ งั ครองขันธ์อยู่
ปล่อยขันธ์เมือ
่ ไรก็เป็น ปรมํ สุขํ ล้วนๆ เมือ
่ นัน
้ หมดความรับผิดชอบกังวลโดยสิน
้ เชิง
ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ หลวงปู่เที่ยววิเวกจากที่จำ� พรรษาปีที่แล้ว คือ วัดป่าแก้วชุมพล
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร มาทางอุดรธานี เที่ยววิเวกไปแถว อ.หนองบัวล�ำภู และ
วัดถ�ำ้ กลองเพล ซึง่ เป็นป่าเป็นเขาอันรกชัฏในสมัยนัน
้ ท่านเห็นว่าเหมาะกับอัธยาศัย
ในการอยู่และบ�ำเพ็ญสมณธรรม จึงพักบ�ำเพ็ญอยู่ทน
ี่ น
ั่ เรือ
่ ยมาจนวาระสุดท้ายแห่ง
ชีวิตท่าน
ที่มีชื่อว่า “ถ�้ำกลองเพล” ดั้งเดิมก่อนจะเป็นวัดถ�้ำกลองเพลขึ้นให้ทราบกัน
ทัว่ ไปอย่างกว้างขวางนัน
้ ในถ�ำ้ นัน
้ เคยมีกลองเพลใหญ่อยู่ประจ�ำถ�ำ้ หนึง่ ลูก มีขนาด
ใหญ่โตมาก ส่วนจะมีมาแต่สมัยใดนั้นไม่มีใครทราบและบอกเล่ากันมาบ้างเลย
คงจะมีมานานเป็นร้อยปีขึ้นไป จนกลองเพลนั้นมีความคร�่ำคร่าผุพังแตกกระจัด
กระจายเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กไปเองโดยไม่มีใครท�ำลาย จ�ำพวกนายพรานเที่ยวหา
ล่าเนือ
้ เวลามาพักนอนในถ�ำ้ ยังได้เอาเศษไม้ทแี่ ตกกระจัดกระจายออกจากกลองเพล
มาหุงต้มอาหารรับประทานกัน ชาวบ้านใกล้เคียงแถวนัน
้ จึงพากันให้ชอ
ื่ ให้นามถ�ำ้ นัน
้
ว่าถ�้ำกลองเพล ครั้นต่อมามีพระธุดงคกรรมฐานไปเที่ยวบ�ำเพ็ญธรรมและพักใน
ถ�้ำนั้นบ่อยๆ จนถ�้ำนั้นกลายเป็นวัด คือที่อยู่ของพระขึ้นมา จึงพากันให้นามว่า
“วัดถ�ำ้ กลองเพล” เรื่อยมาจนปัจจุบันนี้
แต่ดงั้ เดิมมาในถ�ำ้ กลองเพลนีม
้ พ
ี ระพุทธรูปขนาดต่างๆ กันมากมาย ทัง้ ซ่อนไว้
ในทีล
่ บ
ั ตาคน ทัง้ ประดิษฐานไว้ในถ�ำ้ อย่างเปิดเผย แต่ดงั้ เดิมทีค
่ นน�ำพระพุทธรูปมา
ประดิษฐานรวมไว้ในถ�ำ้ นีม
้ ม
ี ากมายไม่อาจคณนานับได้ แม้พระพุทธรูปทองค�ำ เงิน
นาก ทองสัมฤทธิ์ ก็มีไม่น้อย แต่ถูกมารศาสนาเอาไปกินกันเรียบวุธ ไม่มีเหลือมา
นานแล้ว เหลือแต่พระพุทธรูปธรรมดาดังที่เห็นกันอยู่นี้เท่านั้น
สิ่งที่ชาวพุทธเราควรทราบอย่างยิ่งคือ วัดเป็นสถานที่สำ� คัญในวงพุทธศาสนา
และพุทธบริษัท ซึ่งน่าจะอดคิดเป็นสิริมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาภายในใจไม่ได้
ขณะที่เดินเข้าวัดหรือเดินผ่านวัด เพราะค�ำว่า “วัด” เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มา
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แต่โบราณกาล โดยไม่นย
ิ มว่าเป็นวัดบ้านหรือวัดป่า เนือ
่ งจากวัดเป็นทีร่ วมจิตใจและ
สิง่ ศักดิส
์ ท
ิ ธิท
์ งั้ หลาย ตลอดเจตนาดีสงู ส่งของพุทธบริษท
ั ไม่มป
ี ระมาณไว้โดยไม่มท
ี าง
รัว่ ไหล แม้วด
ั จะช�ำรุดทรุดโทรมหรือสวยงามเพียงไร ใจท่านผู้นบ
ั ถือพระพุทธศาสนา
ทัว่ ๆ ไป ย่อมมีความเคารพอยู่อย่างสม�ำ่ เสมอ ด้วยเหตุนชี้ าวพุทธผู้ก้าวเข้าไปในวัดใด
จะเป็นกรณีใดก็ตาม จึงควรระวังส�ำรวมอินทรีย์ด้วยดีให้อยู่ในความดีงามพอสมควร
ตลอดการนุ่งห่มต่างๆ ควรสนใจเป็นพิเศษสมกับเราเป็นลูกชาวพุทธ ก้าวเข้าไป
ในสถานที่อันสูงศักดิ์ที่ได้รับสถาปนายกย่องมาจากพระพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดา
แห่งโลกทั้งสาม เฉพาะวัดป่าต่างๆ พระท่านเป็นเหมือนพระลิงพระค่าง ไม่ค่อย
มีโอกาสวาสนาได้เห็นได้ชมบ้านเมืองที่เจริญแล้วด้วยวัตถุและวัฒนธรรมน�ำสมัย
เมือ
่ เห็นท่านผู้นำ� ยุคแต่งตัวทันสมัยเข้าไปในวัด ท่านรู้สก
ึ หวาดเสียวใจพิกล คล้ายจะ
เวี ย นศี ร ษะและเป็น ไข้ใ นเวลานั้ น ทั้ ง นี้ อ าจเป็น ความตื่ น ตกใจที่ ไ ม่เ คยพบเห็ น
เพราะความเป็นป่าก็สันนิษฐานยาก เพราะปกติท่านก็เป็นป่าอยู่แล้ว แต่พอมาเจอ
สิ่งแปลกตาล่าธรรมเข้า จึงแสดงความวิปริตจิตแปรปรวนชวนให้สลดสังเวชขึ้นมา
โดยมากพระธุดงค์ป่าๆ ท่านพูดในท�ำนองเดียวกันซึ่งน่าเห็นใจสงสาร แม้จะมี
ผู้อธิบายเรื่องความเจริญของบ้านเมืองทั้งด้านวัตถุและวัฒนธรรมให้ท่านฟังว่า
เป็น สิ่ ง เจริ ญ ทั ด เที ย มกั น หมดเวลานี้ ทั้ ง นอกและในประเทศ ทั้ ง ในเมื อ งและ
บ้านนอก ทั้งวัดบ้านและวัดป่า ทั้งในที่ธรรมดาและในป่าในเขา แต่ท่านไม่ยอมเชื่อ
มีแต่ความขยะแขยงและหวาดกลัวสลดสังเวชเอาท่าเดียว จนผู้ชี้แจงให้ฟังหมด
ปัญญา ไม่มีทางท�ำให้ท่านหายตกใจหวาดเสียวได้ จึงน่าสงสารที่ท่านเป็นป่าเถื่อน
และห่างความเจริญเอาเสียจริงๆ
วัดหลวงปู่ท่านอยู่ในป่าในภูเขา เป็นท�ำเลบ�ำเพ็ญภาวนาดีมาก เต็มไปด้วย
หิ น ผาป่า ไม้น ่า รื่ น รมย์ ทราบว่า ท่า นพยายามหลบหลี ก บรรดาสิ่ ง ดั ง กล่า วมาก
ถ้าจะว่าท่านเป็นป่าเถื่อนเหมือนพระธุดงค์ทั้งหลายก็ไม่อาจต�ำหนิได้ลงคอ เพราะ
ท่านมีคุณธรรมสูงมาก พ้นทางที่น่าต�ำหนิเสียแล้วในความรู้สึกของผู้เขียน จึงเพียง
สันนิษฐานว่าท่านอาจมีนส
ิ ย
ั ระวังตัวกลัวภัยในป่าติดตัวมา แม้มค
ี ณ
ุ ธรรมสูงสุดแล้ว
ก็ยังละนิสัยนั้นไม่ขาด อาจเป็นตามธรรมที่ท่านแสดงไว้ว่า นิสัยดั้งเดิมพระสาวก
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ทั้งหลายละไม่ขาด นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงละพระนิสัย
พร้อมกับวาสนาได้โดยเด็ดขาดสิ้นเชิง หลวงปู่ขาวนี้เวลามีคนเข้าไปพลุกพล่าน
ไม่เข้าเรือ
่ งเข้าราวมากๆ ท่านจะปลีกตัวหนีไปอยู่ตามป่าตามซอกหินบนภูเขาโน้น
จนกว่าเรื่องสงบลง ตอนเย็นๆ หรือค�ำ่ มืดจึงจะกลับลงมาที่พัก เมื่อถูกถามว่า
ท�ำไมท่านจึงหลบหลีกปลีกตัวออกไปอยู่ในที่เช่นนั้นเล่า? ท่านก็ให้เหตุผลว่า
ธรรมเรามีน้อย สู้กำ� ลังของโลกทีเ่ ชีย
่ วจัดไม่ไหว จ�ำต้องหลบหลีกไป ขืนอยู่ต่อไป
ธรรมต้องแตกทลาย ที่ไหนจะพอประคองตัวได้ก็ควรคิดเพื่อตัวเอง แม้ไม่มี
วาสนาพอจะเพื่อผู้อื่นได้ดังนี้ แต่เท่าที่ทราบมาท่านมีความเมตตาอนุเคราะห์
ประชาชนอยู่มากตามปกตินส
ิ ย
ั ทีท
่ ่านปลีกตัวหลบหลีกไปในบางกรณีนน
ั้ น่าจะ
เหลืออดเหลือทนดังท่านว่าทีฝ
่ ่ายท�ำลายโดยไม่มเี จตนา หรือมีกไ็ ม่อาจทราบได้
ซึ่งมีจ�ำนวนมากและโดนอยู่เสมอ แต่ฝ่ายพยายามประคองรักษาศีลธรรม
ความดีงามไว้มจ
ี ำ� นวนน้อย ต้านทานน�ำ้ หนักไม่ไหว ก็จำ� ต้องได้รบ
ั ความล�ำบาก
เป็นธรรมดา ส่วนมากประชาชนเป็นฝ่ายสังเกตพระมากกว่าจะสังเกตตัวเอง
เวลาเข้าไปในสถานทีค
่ วรเคารพนับถือจึงมักสะดุดหูสะดุดตา น่าคิดส�ำหรับท่าน
ผู้มค
ี วามสังเกตเกีย
่ วกับการปล่อยตัวไม่สำ� รวมทีเ่ คยเป็นนิสย
ั มาโดยมิได้สนใจ
ว่าใครจะสังเกตหรือมีอะไรกับตนบ้าง จึงล�ำบาก
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เรื่องคนหน้าด้านสันดานสัตว์

ตามธรรมดาพระพุทธรูปทัง้ มวลย่อมเป็นทีก
่ ราบไหว้
บูชาของชาวพุทธทั่วดินแดนไทยและต่างประเทศ
ไม่มีใครถือเป็นของเสนียดจัญไร
ให้โทษให้ทุกข์แต่อย่างใด แม้จะเป็น
คนดี ค นชั่ ว ขนาดไหน เมื่ อ มาเจอ
พระพุ ท ธรู ป เข้า จิ ต ใจย่อ มอ่อ นโยน
เคารพกราบไหว้บช
ู า ไม่ถอ
ื เป็นอริศต
ั รู
แต่อ ย่า งใด พระพุ ท ธรู ป ที่ อ ยู ่ใ นถ�้ ำ
กลองเพลก็เช่นเดียวกัน พวกนายพราน
ที่มาพักค้างคืนที่ถ�้ำนั้น ย่อมกราบไหว้
บูชาและขอขมาลาโทษกัน บางรายที่
พิสดารแปลกเพือ
่ นฝูงอยู่บ้าง แต่ไม่ถงึ

กั บ เป็น แบบมนุ ษ ย์สั น ดานสั ต ว์ดั ง ที่
เขียนไว้ข้างบนนั้น ยังอธิษฐานขอให้
หลวงพ่อ พระพุ ท ธรู ป ช่ว ยบั น ดาลให้
สัตว์ให้เนื้อที่จะเป็นอาหาร เช่น อีเก้ง
กวาง เป็นต้น จงเดินซมซานตาฝ้าตาฟาง
ไม่มีสติสตังระมัดระวังตัว เดินงุ่มง่าม
ต้วมเตีย
้ มแบบสัตว์ตายมาแถวบริเวณที่
นายพรานจดจ้องคอยทีอยู่ และยิงเอาๆ
จนหาบหามไปไม่ห วาดไหวโน่น เถิ ด
ดังนี้ก็มี มนุษย์เรามันหลายแบบ

75

แต่นายพรานพิสดารที่กล่าวถึงข้างต้นนี้กลับคิดและท�ำแบบมนุษย์ทั้งหลาย
ไม่คิดและท�ำกันเลย เขาชื่อนายพรานบุญหนา ที่พ่อแม่ญาติวงศ์ตั้งให้แต่วันเริ่ม
แรกเกิด (ที่ถูก เขาควรจะได้รับการเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ให้เหมาะสมกับพฤติการณ์
ที่เขาท�ำในปัจจุบันว่า นายบาปหนา จะเหมาะดี) วันนั้นเขาไปเที่ยวล่าเนื้อที่ไหนๆ
ไม่มีอะไรติดมือมาเลย จึงเข้ามาแวะพักที่ถ�้ำกลองเพลด้วยความอ่อนกายอ่อนใจ
แม้แต่ก่อนๆ ที่เขามาเที่ยวล่าเนื้อแถวนั้น เขาก็เคยมาแวะพักที่ถ�้ำนั้นเหมือนกัน
เป็นแต่เขาไม่คด
ิ พิสดารเหมือนครัง้ นี้ มาเทีย
่ วนีบ
้ วกกับความเสียใจทีไ่ ม่มเี นือ
้ ชนิดใด
ผ่านสายตาและยิงได้ตด
ิ มือมาบ้างเลย เขาจึงเริม
่ แสดงความพิสดารขึน
้ ในท่ามกลาง
เพือ
่ นๆ นายพรานด้วยกัน โดยไปจับเอาพระพุทธรูปทีต
่ งั้ เรียงรายกันอยู่ในถ�ำ้ มาตัง้
เป็นแถวยาวเหยียดหลายแถวด้วยกัน พร้อมกับพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่า
“วันนีห
้ ายิงเนือ
้ ทัง้ ป่าก็ไม่ได้เนือ
้ สักตัวเดียวติดมือมา ต้องเป็นเพราะพระพุทธรูป
เหล่านี้เองร่ายมนต์ไล่เนื้อให้หนีห่างไกลจากอันตราย คือนายพรานที่มาเที่ยวล่า
ยิงเขาตามบริเวณนี้ เราต้องเอาพระพุทธรูปเหล่านี้มายืนเป็นแถวเหมือนทหาร
และฝึกหัดพระพุทธรูปเหล่านีแ
้ บบทหาร และสัง่ สอนเสียบ้างจะได้ร้ก
ู ฎระเบียบของ
นายพราน พระเหล่านี้จึงจะเข็ดหลาบไม่ร่ายมนต์ไล่เนื้อให้หนีไกลอีกต่อไป”
ในมือถือไม้คอยตีคอยหวดหลังพระพุทธรูปองค์ที่ไม่ทำ� ตามค�ำสั่ง และท�ำการ
ฝึกหัดพระพุทธรูปทีต
่ งั้ เป็นแถวเรียงรายกันอยู่นน
ั้ เช่นเดียวกับเขาฝึกหัดทหาร ว่าขวา
หันบ้าง ซ้ายหันบ้าง กลับหลังหันบ้าง หน้าเดินบ้าง พร้อมกับเอาไม้ที่ถืออยู่ในมือ
ตีด้านหลังพระพุทธรูปบ้าง หวดลงด้านบนเศียรพระบ้าง หาว่าไม่ท�ำตามค�ำสั่ง
ของนายทหาร (คือนายพรานบ้าคนนัน
้ ) พระพุทธรูปทีถ
่ ก
ู ตีตกออกไปนอกแถวก็จบ
ั
ขึ้นมาตั้งในแถว แล้วสั่งประกาศว่า ขวาหัน ซ้ายหัน ไปเรื่อย หวดพระพุทธรูป
ตกกระจัดกระจายและเทีย
่ วจับขึน
้ มาไว้ในแถวแล้วสัง่ งานและหวดดะไปท�ำนองนั้น
จนหมดฤทธิ์บ้าแล้วจึงหยุด
บรรดานายพรานที่ไปด้วยกันต่างก็ได้ห้ามปรามตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่เห็นอาการ
ไม่ดีของเขาแสดงออก โดยให้เหตุผลต่างๆ ที่ไม่ควรท�ำต่อท่าน จะเป็นบาปหนัก
และตกนรกทั้ ง เป็น ก็ ไ ด้ถ ้า ขื น ท� ำ เพราะพระพุ ท ธรู ป แต่ล ะองค์นั้ น คื อ องค์แ ทน
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พระพุทธเจ้า การท�ำลายพระพุทธรูป โลกถือว่าเป็นทางท�ำลายพระพุทธเจ้าด้วย
ซึง่ เป็นบาปหนักมาก ไม่ควรท�ำลายอย่างยิง่ เนือ
่ งจากพระพุทธเจ้าแลพระพุทธรูปคือ
หัวใจชาวพุทธ ทัง้ มนุษย์ ทัง้ เทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ นาค ครุฑ เปรต
ผีทงั้ มวล แต่นายบาปหนาไม่ยอมฟังเสียง มีแต่จะท�ำและท�ำท่าเดียว พวกนายพราน
เมื่อเห็นว่าไม่ได้การ จึงต่างคนต่างเผ่นหนีไปคนละทิศละทาง และวิ่งกลับบ้านเล่า
เรื่องบ้าหนักบาปหนาของดีตาคลังนรกคนเป็นให้ชาวบ้านฟัง ต่างเกิดความสลด
สังเวชไปตามๆ กัน เพราะเป็นสิ่งไม่เคยมี เรื่องไม่เคยปรากฏ
ก่อ นที่ แ กพู ด ว่า จะจั บ พระพุ ท ธรู ป มาตั้ ง เรี ย งแถวและฝึก วิ ช าทหารให้นั้ น
ดูๆ แกก็มีสติดีอยู่เหมือนคนธรรมดาทั่วไป พูดอะไรก็รู้เรื่องกันอยู่ในขณะนั้น จะว่า
แกเป็นบ้าก็ไม่สนิทใจ เป็นแต่มีอาการโทสะให้เห็นชัดอันเนื่องมาจากแกไม่ได้พบ
เนื้อยิงเนื้อและได้เนื้ออะไรในวันนั้น ดังที่แกพูดโมโหให้พระพุทธรูปว่าร่ายมนต์
้
ไล่เนือ
้ หนีไปทีอ
่ น
ื่ ๆ หมด แกจึงโกรธให้ท่านและจับมาทุบตียย
ี่ ำ� ไปตามอารมณ์เท่านัน
ก็ไม่เห็นอารมณ์บ้าจริงๆ ในเวลานั้น
อันพระพุทธรูปทัง้ หลายทัว่ แดนไทยชาวพุทธเรา ใครก็ทราบอยู่แล้วอย่างเต็มใจ
ว่า ท่านมิใช่ทหาร ท่านมิใช่วัวควาย พอจะจับท่านมาฝึกหัดแบบต�ำรวจทหาร และ
จับมาใส่คราด ใส่ไถ ใส่ล้อ ใส่เกวียน ท�ำไมแกจึงกล้าไปจับท่านมาท�ำอย่างนั้นได้
ลงคอ ถ้าไม่ใช่บ้าจนเกินบ้ามนุษย์ในโลกเรา นีก
่ น
็ ่าคิดถ้าจะคิด ถ้าไม่คด
ิ ก็เบาสมอง
ไม่เป็นบ้าอีกแง่หนึ่งไปตามแก ผู้เปิดทางบ้าไว้ให้คนดีพลอยเป็นบ้าย่อยๆ ไปด้วย
เมื่อหมดฤทธิ์บ้านรกแตกแล้ว เวลาแกกลับไปถึงบ้าน แกก็เป็นคนดีมีสติอยู่
เหมือนคนธรรมดา เป็นแต่อาการฉุนเฉียวยังมีอยู่ในอาการของแก ขณะนั้นใครๆ
ก็ไม่กล้าทักทายไต่ถามแกเลย เพราะต่างก็ทราบการกระท�ำอันเลวทรามจนหา
ทีเ่ ปรียบเทียบของแกไม่ได้อยู่แล้ว ต่างคนจึงเก็บตัวสงบอาการแสดงออกใดๆ ทัง้ สิน
้
กระทั่งคนในบ้านแกเอง เป็นเพียงคอยสังเกตความเคลื่อนไหวไปมาของแกอยู่
เท่านั้น แกเองก็มีอาการเคร่งขรึมไม่พูดอะไรซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวไม่น่าไว้ใจอยู่แล้ว
จึงไม่มีใครกล้าแสดงกิริยาอาการใดๆ ให้แสลงหูแสลงตาและแสลงใจแก
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เป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์

พอตกกลางคืนมาได้ยินเสียงแกพูดแกบ่นว่าคันตาม
ร่างกายในลักษณะของคนมีสติทั่วๆ ไป
คนในครอบครั ว ได้โ อกาสก็ ม า
ไต่ถามเรื่องราวกับแก แกก็เปิดอวัยวะ
ส่ว นต่า งๆ ให้ดู พร้อ มกั บ บอกว่า
เจ็บปวดแสบร้อนและคันมากจนแทบ
ทนไม่ไหว อยากร้องครางให้คนมาช่วย
ขณะที่แกเปิดร่างกายส่วนต่างๆ ให้ดู
ทั้งในและนอกร่มผ้า ปรากฏว่าเป็นผื่น
และพองไปทั้งตัว และเป็นขึ้นมาอย่าง
รวดเร็ ว ผิ ด ธรรมดา ทั้ ง การเจ็ บ ปวด
แสบร้อนก็ตามๆ กันมาอย่างรวดเร็ว

เช่นกัน จนทนไม่ไหว แกร้องให้คนช่วย
และร้อ งไห้ร าวกั บ เด็ ก ๆ ในเวลานั้ น
จนเรื่ อ งกระเทื อ นไปทั่ ว ทั้ ง หมู ่บ ้า น
ต่างคนซึง่ คอยฟังคอยทราบเหตุการณ์
อั น ลา มก จก เป รตขอ งแ ก ที่ ท� ำ ต่อ
พระพุทธรูปอยู่แล้ว ต่างก็วิ่งกระหืด
กระหอบมาในทั น ที ทั น ใด และเห็ น
เหตุการณ์อย่างประจักษ์ตาประจักษ์ใจ
แต่ยงั ไม่มใี ครกล้าพูดความจริงทีแ่ กท�ำ
ต่อพระพุทธรูปออกมาอย่างเปิดเผย
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เกรงว่าจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตเพิ่มขึ้นอีกในเวลานั้น เป็นเพียงคนแก่ผู้ฉลาดซึ่งเป็น
ทีเ่ คารพนับถือของชาวบ้าน หาอุบายพูดเปรียบเปรยให้แกฟังโดยท�ำนองเรือ
่ งพรรค์นี้
มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เคยเป็นๆ กัน แต่น่าจะเป็นเรื่องเคราะห์เข็ญเวรภัยเรื่อง
อุบต
ั เิ หตุมากกว่า ขอให้แกคิดทบทวนดูว่าในระหว่างนีไ้ ด้ทำ� อะไรทีไ่ ม่ดไี ม่งามมาบ้าง
ลองคิดทบทวนดู บางทีอาจมีได้ ดูเหตุการณ์ที่ก�ำลังเป็นอยู่เวลานี้มันผิดธรรมดา
สามัญอยู่มาก การคันการเจ็บปวดแสบร้อนในร่างกาย ใครๆ ก็เคยเห็นเคยเป็น
แต่ไม่เป็นอย่างผิดสังเกตมากดังที่แกก�ำลังเป็นอยู่เวลานี้ นี่ดูร่างกายทุกส่วนมัน
ลุกลามไปอย่างรวดเร็วเหมือนไฟลามทุ่งยังไงพิกล ร่างกายก็เป็นผื่นและพองขึ้นๆ
รวดเร็วผิดธรรมดา มันน่าจะมีอะไรบันดาลให้เป็นไป ไม่ใช่ธรรมดาพาให้เป็นไป
ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็ว่ากรรมบันดาล กรรมพาให้เป็นไปนัน
่ เอง ลองพิจารณา
ทบทวนดูความเคลื่อนไหวไปมาและการกระท�ำของตนดูให้ดี คนเราย่อมมีความ
พลั้งเผลอและหลวมตัวได้เป็นธรรมดา ถามไปพลาง พยาบาลรักษากันไปพลาง
ดูอาการดีและชัว่ ของคนเจ็บไปพลาง ถามเลียบๆ เคียงๆ ไปพลาง ถามคนเดียวไปพลาง
ผลัดเปลีย
่ นกันถามทีละคนๆ ไปพลาง เว้นแต่พวกนายพรานทีเ่ ห็นเหตุการณ์ของแก
ไม่ยอมมาเยี่ยมบ้านแกเลยก็มี เพราะสะเทือนใจจากการกระท�ำไม่ดีของแกเป็น
อย่างมากเกินกว่าจะมาไต่ถาม อันเป็นการประจานหน้าแกต่อธารก�ำนัล แม้นายพราน
ที่มาก็ด้อมๆ มองๆ ไม่ยอมให้แกเห็นหน้าเลย กลัวจะเกิดเรื่องราวไม่ดีขึ้นอีก
เมื่อเล่าเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆ และซักไปถามมาหลายครั้งหลายหนจากหลายผู้
หลายคนด้วยอาการเลียบๆ เคียงๆ ทางบุญทางบาปตลอดนรกสวรรค์ไม่หยุดหย่อน
ท�ำให้แกระลึกรู้ดี-ชั่ว-บุญ-บาป ได้ และพูดให้คนทั้งหลายฟังตามเหตุการณ์ที่แก
ไปท�ำกับพระพุทธรูปในถ�้ำกลองเพลมา ด้วยความมีสติสตังระลึกรู้บุญบาปเหมือน
คนธรรมดาทัว่ ๆ ไป ไม่มวี ก
ิ ลจริตผิดธรรมดาแฝงออกมาแต่อย่างใดเลย เมือ
่ เห็นเป็น
ช่องโอกาสอันดี คนแก่ทเี่ ป็นทีเ่ คารพนับถือของชาวบ้านและเป็นทีเ่ คารพนับถือของ
ตัวแกเอง ก็พด
ู เป็นเชิงตกใจกลัวบาปและตกนรกทัง้ เป็นให้แกฟังโดยประการต่างๆ
เช่นพูดว่าพระพุทธรูปทัง้ หลายเป็นองค์แทนพระศาสดาองค์บรมครูของโลก และเป็น
จุดรวมแห่งดวงใจชาวพุทธทั้งหลายทั่วดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่
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ตลอดเทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ นาค ครุฑ เปรต ผี ไม่มีประมาณ
ล้วนเคารพนับถือและรักสงวนกันมาก พร้อมทั้งการอารักขาไม่ให้ใครมาแตะต้อง
ท�ำลายสิง่ ศักดิส
์ ท
ิ ธิเ์ หล่านัน
้ ได้ พระพุทธรูปแต่ละองค์นน
ั้ มีเทวดา นาค ครุฑ ทัง้ หลาย
รั ก ษาท่า นอยู่เป็น ประจ� ำ ใครจะไปท� ำ สุ ่มสี่ สุ่มห้า ไม่ไ ด้ จะถู ก เทวดาที่ อ ารั ก ขา
ทั้งหลายท�ำโทษเอาด้วยวิธีการต่างๆ ตามแต่ฤทธาศักดานุภาพของเทวดานั้นๆ
จะแสดงตามความเห็นควรของตน และตามกรรมหนักเบาของผู้ไปรุกรานนั้นๆ
ถ้าเป็นดังทีแ่ กเล่ามานี้ ตัวพ่อเองและชาวพุทธทัง้ หลายก็ไม่อาจสงสัยทีร่ ่างกายของ
แกก�ำลังเป็นไฟเผาทัง้ ตัวอยู่เวลานี้ ต้องเป็นเพราะแกคิดไม่ดท
ี �ำไม่ดต
ี ่อพระพุทธรูป
เหล่านั้นแน่นอน เอาละ ไม่เป็นไร เมื่อทราบต้นสายปลายเหตุแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้ว
ย่อมเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขและบรรเทาเหตุการณ์นี้ให้เบาบางและหายไปได้ไม่สุดวิสัย
พ่อจะพาลูกขอขมาโทษต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ท่านให้อดโทษแก่หลาน
ได้หายจากโรคอุบาทว์ในไม่ช้านี้ แม้ตวั นายพรานบุญหนา (บาปหนา) นัน
้ ก็เชือ
่ ตามค�ำ
ทีค
่ นแก่ชแี้ จงให้ฟังทุกอย่างไม่ขด
ั เขินและยิม
้ แย้มแจ่มใส หน้าตาสดชืน
่ ขึน
้ ในเวลานัน
้
อย่างเห็นได้ชัดในสายตาคนทั่วไป
ปัญหาทีย
่ งั ไม่ลงกันได้สนิทในเวลานัน
้ มีอยู่ว่า คนป่วยแสดงความท้อใจทีจ่ ะไป
ขอขมาโทษต่อพระพุทธรูปที่ถำ�้ กลองเพลในเวลานั้นว่า จนใจจะท�ำอย่างไร เวลานี้
ก�ำลังเจ็บมาก คันมาก ออกร้อนมากอยู่ ยังไม่สามารถไปได้ จะให้ท�ำอย่างไร
คนแก่พูดปลอบโยนในทันทีทันใดว่า ไม่เป็นไร แม้จะยังไปไม่ได้ในเวลานี้ พวกเรา
ก็สามารถขอขมาโทษท่านได้อย่างไม่มีปัญหา คือพวกเราเชิญพระพุทธรูปซึ่งเป็น
องค์แทนของพระพุทธเจ้ามาตั้งประดิษฐานไว้ตรงหน้านี้ แล้วหาดอกไม้ธูปเทียน
มากราบคารวะขอโทษท่านที่นี้ก ่อน เมื่อ หายจากป่วยแล้ว ค่อยไปคารวะท่าน
ที่ ถ�้ ำ กลองเพลที ห ลั ง ผลยั ง ได้พ อๆ กั น ไม่ต ้อ งเสี ย ใจ ว่า แล้ว ก็ สั่ ง ให้ค นเชิ ญ
พระพุทธรูปมาตัง้ ประดิษฐานไว้ตรงหน้าคนเจ็บ แล้วน�ำคนป่วยกล่าวค�ำขอขมาโทษ
พระพุทธรูปนั้น เสร็จลงด้วยความเบากายโล่งใจทั้งสองฝ่าย งานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยทุกอย่างท่ามกลางหมู่ชนจ�ำนวนเป็นร้อยๆ ซึ่งล้วนเป็นไทยมุงแตกตื่น
แห่แหนกันมาดูเหตุการณ์ในเวลานั้นราวกับฟ้าดินถล่มและเป็นประวัติการณ์
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น่าอัศจรรย์ บาปมี บุญมี นรกมี สวรรค์มี ได้แสดงขึ้นอย่างเห็นประจักษ์ตา
ประจักษ์ใจแก่คนทัง้ หลายทีท
่ ราบเหตุการณ์ของนายพรานบุญหนาได้ดี โรคพิสดาร
เกิ นคนของนายพรานบุญหนาได้เริ่มสงบลงโดยล�ำดับ นับแต่ก ารเห็นโทษและ
ขอขมาพระพุทธรูปผ่านไปแล้ว และหายไปอย่างสนิทในเวลาอันรวดเร็วผิดธรรมดา
นายพรานได้รับการชุบชีวิตใหม่หลังจากได้เจอและต่อกรกับอาจารย์ชั้นเยี่ยมคือ
พระพุทธรูปที่ถ�้ำกลองเพลมาแล้ว เขาเข็ดหลาบคาบหญ้า ปฏิญาณตนต่อหน้า
พระพุทธรูปว่าจะไม่ล่วงเกินท่านด้วยกิรย
ิ าอาการใดๆ อีกเป็นอันขาดตลอดวันตาย
เพราะได้ประจักษ์กับตัวเองชนิดไม่มีวันหลงลืมแล้ว
พอเรื่องผ่านไปไม่กี่วัน โรคหายเป็นปกติแล้ว เขาก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียน
ไปขอขมาโทษพระพุทธรูปที่ถ�้ำกลองเพล ซึ่งเขาเคยถือว่าท่านเป็นทหารฝึกหัด
ของเขา กราบแล้วกราบเล่า พร้อมกับค�ำขอขมาลาโทษและค�ำอธิษฐานจะไม่เป็น
คนสันดานหยาบช้าลามกดังที่เคยเป็นมาแล้วอีกต่อไป แม้ที่เคยเป็นนายพรานก็จะ
หยุดอย่างเด็ดขาดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งวันตาย ด้วยความถึงใจว่า บาปมี
บุญมี นรกมี สวรรค์มี ท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่ ไม่สงสัย เรือ
่ งของนายพรานจึงขอจบลง
ดังนั้นค�ำว่า กิเลส ตัวเศร้าหมองมืดมนที่จอมปราชญ์ทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้า
เป็นต้น ทรงต�ำหนิสาปแช่งมาตลอดกาลนั้น มันเป็นภัยต่อหัวใจของสัตว์โลกอย่าง
แท้จริงดังที่ทรงต�ำหนิ เพราะเป็นตัวปฏิเสธลบล้างธรรมที่แสดงไว้ตามความสัจ
ความจริง ว่าไม่จริง ว่าไม่มไี ม่เป็นมาตลอด ไม่เคยยอมรับความจริงทัง้ หลายแม้น้อย
พอให้ได้ชมบ้างว่า เอ้อ กิ เลสก็มีธรรมและให้ความเป็นธรรมแก่สัตว์โลกที่มัน
ครอบครองเหมือนกัน เช่น ยอมรับว่า บาปมี บุญมี นรกมี สวรรค์มี เป็นต้น แม้จะ
ปฏิเสธว่านิพพานไม่มีก็ตาม ก็ยังนับว่ากิเลสยังมีส่วนดีและเป็นพยานแห่งธรรมที่
แสดงไว้ ไม่ปฏิเสธลบล้างเสียจนหมดสิน
้ สัตว์โลกทีอ
่ ยู่ใต้อำ� นาจของมันยังมีช่องทาง
ได้เชื่อบุญ เชื่อบาป เชื่อนรก เชื่อสวรรค์ และพยายามละบาปบ�ำเพ็ญบุญเพื่อไป
สวรรค์กน
ั บ้าง ไม่จมอยู่ในความมืดบอดและกองทุกข์น้อยใหญ่เพราะกลหลอกลวง
และการปิดบังของมันโดยถ่ายเดียว
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แต่ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้ว ไม่ว่าชนิดใด มันเป็นโคตรแซ่ของจอมหลอกลวงต้มตุ๋น
สัตว์โลกให้มืดมิดปิดทวารและนอนจมอยู่ใต้อ�ำนาจของมันทั้งสิ้น ดังนายพราน
บุญหนา (นายพรานบาปหนา) เป็นตัวอย่างสดๆ ร้อนๆ ในสมัยปัจจุบัน ซึ่งถูกกิเลส
ขโมยก่อ ไฟไว้ แล้ว ก็ ม าหลอกให้น ายพรานเข้า กองไฟด้ว ยความคึ ก คะนอง
จั บ พระพุ ท ธรู ป อั น เป็น สิ่ ง วิ เ ศษศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ โ ดยธรรมมาฝึก ทหารและเฆี่ ย นตี ด ้ว ย
ประการต่างๆ จนกระทัง่ เจอดีคอ
ื ร่างกายเกิดพุพองหนองไหลขึน
้ สดๆ ร้อนๆ ต่อหน้า
ต่อตา จะเป็นแหล่จะตายแหล่เตรียมลงนรกทั้งเป็นทั้งตายขณะนั้น จึงมีเทวบุตร
มาโปรดให้เห็นโทษแห่งการกระท�ำของตน และได้กลับตัวมาทางธรรม ยอมรับ
ความจริงว่า บาปมี บุญมี จึงรอดพ้นภัยพิบัติไปในเวลานั้น ไม่ถูกกิเลสตัวพาให้
มืดบอดลากลงนรกทั้งเป็นเสียทีเดียวชนิดจมไปเลยไม่มีวันโผล่
เราชาวพุทธทัง้ หลายจึงควรพิจารณาไตร่ตรองด้วยดีในหลักความจริงแห่งธรรม
ที่จอมปราชญ์แสดงไว้และความจอมปลอมของกิเลสที่คอยกระซิบหลอกลวงอยู่
ภายในใจตลอดเวลา อย่าเห็นแก่ได้ แก่กิน แก่คด แก่โกง อย่าเห็นแก่ตัวจัด อันเป็น
สายทางให้ลบล้างท�ำลายทรัพย์สน
ิ สมบัตแิ ละจิตใจผู้อน
ื่ ซึง่ เป็นเรือ
่ งก่อไฟนรกเผาตัว
ทั้งมวล ธรรมของปราชญ์ท่านสอนให้กลัวในสิ่งที่ควรกลัวโดยธรรม เช่น บาป
เป็นต้น และสอนให้กล้าในสิง่ ทีค
่ วรกล้า เช่น บุญ เป็นต้น ซึง่ เป็นค�ำสัง่ สอนทีถ
่ ก
ู ต้อง
ต่อความจริงโดยถ่ายเดียว ไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนลอยเหมือนกลลวงของกิเลส
ทุกประเภท ใครเชื่อมันจมทั้งสิ้น ไม่มีค�ำว่าฟื้นว่าฟูเหมือนความเชื่อธรรม
ค�ำว่า กิเลสๆ ปราชญ์ทั้งหลายขยะแขยงกันทั้งนั้น ไม่มีท่านผู้ใดรักสนิทติดจม
กับมัน นอกจากผู้เชื่อกิเลสกลลวงของกิเลสที่เสี้ยมสอนให้เกลียดธรรมและลบล้าง
ธรรม ผลก็คอ
ื ไฟเผาตัวเท่านัน
้ ส่วนกิเลสตัวหลอกลวงมันไม่ยอมมารับเคราะห์กรรม
กับพวกเรา นอกจากหลอกให้จมร�ำ่ ไปเท่านัน
้ จึงกรุณาพิจารณาด้วยดีสมกับเราเป็น
มนุษย์ผู้ฉลาด และเป็นชาวพุทธเป็นบุตรธิดาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราชญ์
ฉลาดแหลมคมเหนือกิเลสทุกประเภท ไม่ยอมหลงกลใดๆ ของมันเลย พวกเรา
ชาวพุทธจงพยายามเดินตามครูด้วยความระมัดระวังทุกด้านทุกอาการและทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสกับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อย่ายอมให้กิเลสจับ
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โยนลงเหวลงบ่อได้ จะเสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคน ของดีไม่ได้ชม ปล่อยตัว
ให้ล่มจมไปทั้งชาติ ไม่สมควรอย่างยิ่งกับเราทั้งหลายที่มีธรรมตะโกนช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลาตามครูอาจารย์ตามสถานที่ต่างๆ และตามคัมภีร์ที่ท่านจารึกไว้ไม่อด
ไม่อั้นไม่ตีบไม่ตัน ทันกับกิเลสตลอดไป ไม่มีค�ำว่าธรรมคือความจนตรอกจนมุม
ธรรมหมุนได้รอบตัวรอบด้าน ต้านทานได้ทุกแง่ทุกมุมที่น�ำมาใช้มาช่วยตัวเอง
จงอย่าเกรงธรรมที่น�ำไปสู่ทางดี แต่จงกลัวกิเลสที่จะน�ำไปสู่ทางชั่วมั่วกับกองทุกข์
สุขไม่มวี น
ั เจอ แบบคนหมดหวังทัง้ ทีย
่ งั มีชวี ต
ิ ลมหายใจอยู่ ไม่สมควรแก่เราอย่างยิง่
จงอย่านิ่งนอนใจ อย่าเห็นภัยว่าเป็นคุณ อย่าเห็นบุญว่าเป็นบาป จงเข็ดหลาบกับ
ความชั่วแลกองทุกข์ทั้งมวลเสียแต่บัดนี้ จะเป็นคนดี สุคโตเป็นที่ไปไม่สงสัยใน
ตัวเราเอง สมกับธรรมท่านสอนไว้ว่า พระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม
ไม่ให้ตกไปในที่ชั่วดังนี้
นับแต่เรือ
่ งนายพรานบุญหนากระฉ่อนออกสู่ประชาชนทัง้ บริเวณใกล้เคียง และ
กว้างขวางได้ทราบทั่วถึงกันแล้ว ต่างก็กลัวกัน ไม่กล้ามาท�ำปู้ยี่ปู้ย�ำเหมือนแต่ก่อน
บริเวณถ�้ำและแถบนั้นจึงเป็นสถานที่สงัดวิเวกควรแก่การบ�ำเพ็ญสมณธรรมของ
พระธุดงคกรรมฐานทั้งหลาย เพราะชาวบ้านแถบนั้นถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์
ไม่กล้าไปท�ำอะไรตามใจชอบดังแต่ก่อน
่ วธุดงคกรรมฐาน และพักบ�ำเพ็ญเพียร
หลวงปู่ขาวท่านพาคณะลูกศิษย์ไปเทีย
ที่ ถ�้ ำ กลองเพลนั้ น เห็ น ว่า ที่ นั่ น สะดวกสบายทางร่า งกายและจิ ต ใจ ตลอด
การบ�ำเพ็ญสมณธรรมก็อ�ำนวยอวยพรในความละเอียดแยบคายดี ท่านจึง
ปลงใจอยู่สถานที่นั่นเรื่อยมาจนถึงวาระสุดท้ายแห่งขันธ์ ท่านได้ปลดปล่อย
ธาตุขันธ์ลงที่วัดถ�้ำกลองเพลตามวัน เดือน ปี ดังที่ทราบกัน
เวลาท่า นครองขั น ธ์แ ละปกครองพระเณรอยู ่วั ด ถ�้ ำกลองเพล ท่า นเมตตา
ให้โอวาทแก่พระเณรเถรชีโดยสม�่ำเสมอ ไม่ลดละปล่อยวางเรื่อยมา ธรรมที่ท่าน
มักยกขึ้นแสดงในขั้นเริ่มต้นแห่งการอบรมเสมอนั้น คือ จตุปาริสุทธิศีล คือ
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๑. อินทรียสังวรศีล ได้แก่ การส�ำรวมระวังอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ ไม่ให้เกิดความยินดียินร้าย เกิดความรักความชัง ความเกลียด ความโกรธ
ความโลภอยากได้ในสิ่งสัมผัสนั้นๆ ไม่อิ่มพอ เพราะอายตนะภายใน ๖ ได้แก่ ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กับอายตนะภายนอก ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องถูกต้อง
สัมผัส และธรรมารมณ์จากสิ่งที่มาสัมผัสนั้นๆ เพราะอายตนะภายในและอายตนะ
ภายนอกดังกล่าวนีเ้ ป็นคู่ปรับกันทีจ่ ะยังเรือ
่ งต่างๆ เข้าสู่ใจได้อย่างง่ายดาย แต่แก้ไข
ถอดถอนยาก ขณะที่ทั้งสองอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดเข้าสัมผัสกัน
ท่านจึงสอนให้ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาส�ำหรับนักบวชผู้ปฏิบต
ั ธิ รรมเพือ
่ ความพ้นทุกข์
โดยประการทั้งปวง ไม่ปล่อยให้อายตนะภายในมี ตา เป็นต้น สัมผัสกับอายตนะ
ภายนอก มีรูป เป็นต้น ด้วยความไม่มีสติประจ�ำใจ ผู้ตั้งใจส�ำรวมระวังตามที่ท่าน
สอนไว้ ชือ
่ ว่าผู้บำ� เพ็ญตนเพือ
่ ช�ำระกิเลสโดยล�ำดับ และไม่ชก
ั ช้าต่อทางด�ำเนิน จะถึง
ฝั่งแห่งความปลอดภัยไม่เนิ่นนาน เท่าที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายไปไม่ตลอดมักจอดจม
งมทุกข์ไปเสีย ปล่อยให้ยักษ์โขยักษิณีคว้าไปกินเสียในระหว่างทาง (ระหว่างที่
ปฏิบต
ั ธิ รรมอยู่) ก็เพราะขาดความส�ำรวมระวังหรือไม่สนใจระวัง สติปัญญาก็มน
ี ้อย
แต่ชอบสุกก่อนห่ามและออกสู่สงั คมยักษ์ (สนามแห่งอารมณ์อน
ั เป็นภัยร้อยแปดพัน
เก้านับไม่จบ) การส�ำรวมระวังก็เจ๊ง สติปัญญาหายเข้าป่าไปหมด ปล่อยให้คนเก่ง
สู้เสือมือเปล่า สุดท้ายก็ขึ้นเขียงให้กิเลสราคะตัณหาสับย�ำเป็นอาหารของมันอย่าง
เอร็ดอร่อย สิ่งที่เด่นในตัวก็มีแต่ “สิ้นท่า”
ดังนัน
้ การส�ำรวมในอินทรีย์ ๖ จึงเป็นงานจ�ำเป็นของนักบวชนักปฏิบต
ั อ
ิ ยู่มาก
ผู้เคยปฏิบต
ั งิ านนีก
้ ร็ ้เู องโดยไม่มใี ครบอก ไม่มงี านใดๆ หนักเทียบเท่าเสมอได้
หนักก็หนัก ล�ำบากก็ลำ� บาก เพราะตัง้ ท่าส�ำรวมระวังใจอันเป็นตัวการใหญ่อยู่ตลอด
เวลาในอิริยาบถต่างๆ ทั้งตั้งท่าสู้ ตั้งท่าถอดถอนกิเลสที่เป็นลูกศรแทงอยู่ภายใน
ทัง้ ตัง้ ท่าต่อสู้กเิ ลสซึง่ ก�ำลังหลัง่ ไหลมาทางอายตนะภายใน ๖ ทัง้ ตัง้ ท่าช�ำระถอดถอน
กิเลสทีม
่ อ
ี ยู่กบ
ั ใจซึง่ ก�ำลังก่อเรือ
่ งวุ่นวายอยู่ภายใน ไม่มงี านใดหนักมากยิง่ กว่างาน
ฆ่ากิเลส งานช�ำระกิเลส งานถอดถอนกิเลส ตัวเป็นฟืนเป็นไฟทีเ่ ผาไหม้คก
ุ รุ่นอยู่
ภายในใจตลอดเวลานี้ ปราชญ์ทงั้ หลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ท่านถือเป็นงาน
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ระดับไตรภพ ใครเรียนจบคนนัน
้ วิเศษ โดยไม่ต้องหาใครมาเสกสรรปั้นยอว่าดี
ว่าวิเศษ แต่ดเี อง วิเศษเอง โดยหลักธรรมชาติของธรรมทีผ
่ ้เู ข้าถึงพึงทราบเอง
โดยสันทิฏฐิโก ไม่สงสัยไม่เป็นอื่น
งานส�ำรวมอินทรีย์นี้ ครัง้ พุทธกาลยังน�ำมาเป็นคู่แข่งกันได้ ทัง้ นีเ้ พราะใครรักษา
อายตนะใดก็ยากราวกับไม่มีอายตนะใด และใครรักษายากล�ำบากเท่าอายตนะที่
ตนรักษาอยู่ เช่น ปัญจภิกขุ ภิกษุ ๕ รูป ต่างรักษาคนละอายตนะ รูปหนึ่งรักษาตา
เกี่ยวกับเวลาเห็นรูปโดยเฉพาะ องค์หนึ่งรักษาหู เกี่ยวกับเวลาฟังเสียงโดยเฉพาะ
องค์หนึ่งรักษาหู จมูก เกี่ยวกับเวลาดมกลิ่นโดยเฉพาะ องค์หนึ่งรักษาลิ้น เกี่ยวกับ
เวลาลิ้มรสโดยเฉพาะ องค์หนึ่งรักษากาย เกี่ยวกับเวลาถูกต้องสัมผัสกับสิ่งเย็น
ร้อนอ่อนแข็งต่างๆ โดยเฉพาะๆ ไม่ทั่วไปกับอายตนะทั้งหลาย เวลามาสนทนากัน
ต่างก็คย
ุ อวดว่าอายตนะทีต
่ นก�ำลังรักษาอยู่นน
ั้ ยากล�ำบากกว่าการรักษาอายตนะอืน
่ ๆ
จนเกิ ด การทะเลาะวิ ว าทกั น ขึ้ น เพราะไม่มี ใ ครยอมรั บ ของใครว่า ยากเหมื อ น
อายตนะที่ตนรักษาอยู่ และไม่ยอมให้ความเสมอภาคในการรักษาอายตนะของกัน
และกัน จนพระพุทธเจ้าทรงตัดสินให้และประทานพระโอวาทว่า ไม่ว่าอายตนะใด
มันรักษายากด้วยกันนั่นแหละ เพราะตาก็อยากเห็นรูปสวยๆ งามๆ ที่พึงตา
พึงใจ หูกอ
็ ยากฟังเสียงอันไพเราะเพราะพริง้ จมูกก็อยากสูดดมกลิน
่ ทีห
่ อมหวน
ชวนให้รน
ื่ เริง ลิน
้ ก็อยากลิม
้ รสอันโอชา กายก็อยากสัมผัสสัมพันธ์กบ
ั สิง่ สัมผัส
อันอ่อนนุ่มนวลชวนให้เพลิดเพลินตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอ ทั้งนี้เพราะใจ
เป็นส�ำคัญของอายตนะนั้นๆ ใจเป็นตัวคึกตัวคะนองอยู่ตลอดเวลา ไม่สนใจ
มองความผิด-ถูก ชัว่ -ดีประการใด ขอให้ได้อย่างใจทีอ
่ ยากทีต
่ ้องการก็เป็นพอ
จึงท�ำให้อายตนะทั้งหลาย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นกังหันหมุนไปตาม
อารมณ์ใจ (อารมณ์กิเลสบีบบังคับใจให้ดิ้นรน)
การรักษาแต่ละอายตนะ ต้องรักษาใจไปในขณะเดียวกัน เพราะใจเป็นตัวการ
ให้อยากเห็น อยากได้ยิน อยากสูดกลิ่น ลิ้มรส สัมผัส ไม่มีเวลาสิ้นสุดยุติ ใจเป็น
ตัวอยาก ตัวหิวโหย ตัวเสาะแสวง ใจจึงใช้เครือ
่ งมือ คือ ตา หู จมูก ลิน
้ กาย เป็นทาง
เดินออกหาอารมณ์ต่างๆ (หาอาหาร แต่ส่วนมากเป็นยาพิษ) จ�ำต้องรักษาใจด้วยสติ
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พินจิ พิจารณาด้วยปัญญา อย่าให้ออกเพ่นพ่านเกีย
่ วเกาะในสิง่ เป็นภัย ใช้สติควบคุม
ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองอารมณ์ที่เกิดจากการสัมผัส รูป เสียง กลิ่น รส เครื่อง
สัมผัส ให้รู้เห็นตามความจริงของสิ่งนั้นๆ ใจจะไม่ไปยินดียินร้าย รัก ชัง เกลียด
โกรธ ใจจะย้อนเข้าสู่ความสงบเย็น ไม่เป็นภาระกังวลกับสิ่งใดๆ ภายนอก เมื่อจิต
อิ่มตัวในความสงบแล้วก็ออกพิจารณาอายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ซึ่งเป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้น และพิจารณาอารมณ์กับใจที่กลมกลืนกันอยู่
อย่างแนบสนิทราวกับเป็นอันเดียวกัน
การพิจารณาร่างกายตามแต่ถนัดทางอสุภะอสุภัง หรือ อนิจจํ ทุกฺขํ อนตฺตา
แยกเป็นธาตุเป็นขันธ์ตามความสะดวกและถนัดใจ การพิจารณาอารมณ์ของใจ
ในเบื้องต้นมักประสานกับสิ่งภายนอก เช่น รูป เป็นต้น แยกแยะตลบทบทวนจน
เข้าใจทั้งอารมณ์ว่าเป็นสิ่งที่แฝงหรือแทรกซึม มิใช่อันเดียวกันกับใจ พิจารณาจน
เป็นทีเ่ ข้าใจในงานของตน โดยถืออายตนะภายนอกกับอายตนะภายในเป็นทีท
่ ำ� งาน
ทางสติ ปัญญา ศรัทธา ความเพียร ไม่ลดละท้อถอย เมื่อพิจารณารอบแล้ว ส่วนที่
ปลอมจะหลุดลอยออกไปจากใจ ส่วนที่จริงจะเป็นคู่เคียงของใจและสนับสนุนใจให้
ด�ำเนินงานด้วยความสะดวกคล่องตัวต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทาง ไม่มีอะไรมา
เป็นอุปสรรคได้
เมือ
่ ประทานพระโอวาทเกีย
่ วกับการรักษาอายตนะสิน
้ สุดลง พระทัง้ ห้าองค์นน
ั้
ได้ส�ำเร็จอรหัตภูมิต่อพระพักตร์ของพระศาสดา สิ้นภาระกังวลกับการระวังรักษา
อินทรีย์แบบนักโทษในเรือนจ�ำแต่บด
ั นัน
้ พร้อมทัง้ การยุตข
ิ ้อทะเลาะวิวาทกัน ดังนัน
้
การรักษาอินทรีย์เกีย
่ วกับอายตนะทัง้ ๖ จึงเป็นสิง่ ทีร่ ก
ั ษายากมากเสมอกัน ไม่มี
อะไรยิ่งหย่อนกว่ากัน เพราะเป็นทางผลักดันของกิเลสตัวมหาอ�ำนาจด้วยกัน
กิเลสออกทางใด ถ้าไม่มีสติระวังตั้งตัว มีปัญญากลั่นกรองด้วยดีแล้ว ต้องล้ม
ทัง้ หงายกันทัง้ นัน
้ ไม่มใี ครกล้ามาคุยอวดว่าเก่งกล้าสามารถและบริสท
ุ ธิพ
์ ท
ุ ธะได้
เพราะการปล่อยตัวปล่อยใจเลย ดังนัน
้ จตุปาริสท
ุ ธิศล
ี จึงเป็นธรรมจ�ำเป็นและ
ั น
ิ น
ั่ เอง ส�ำหรับผู้เขียนแล้วไม่อาจเอือ
้ มกับ
ส�ำคัญมากในวงชาวพุทธและนักปฏิบต
กิเลสทุกชนิด ทัง้ ทีไ่ ม่มธี รรมเหล่านีเ้ ป็นเครือ
่ งมือต่อสู้กบ
ั มัน หาญสู้กจ็ บ ไม่มท
ี างชนะ
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มันได้เลย เพราะท่านผู้หลุดพ้นจากกิเลสเป็นบุคคลวิเศษขึน
้ มาให้โลกกราบไหว้บช
ู า
เป็นขวัญตาขวัญใจอยู่เวลานี้ ล้วนเป็นผู้เหนียวแน่นแก่นนักรบ จบพรหมจรรย์ด้วย
ธรรมเหล่านี้ทั้งนั้น
๒. ปาฏิโมกขสังวรศีล ส�ำรวมระวังพร้อมกับการรักษาตนด้วยศีลในพระปาฏิโมกข์
ไม่ล่วงเกินฝ่าฝืนสิกขาบทน้อยใหญ่อันเป็นมรรยาทและทางด�ำเนินอันดีงามของ
นักบวช ศีลในพระปาฏิโมกข์มี ๒๒๗ ข้อ อนุบัญญัติที่ทรงบัญญัติในล�ำดับต่อๆ
มามีมาก ถ้าเทียบแล้วที่มาในพระปาฏิโมกข์มีเพียงนิดเดียว ที่มานอกปาฏิโมกข์
มี ม ากมายหลายร้อ ยหลายพั น ข้อ ผู ้เ ป็น ลู ก ศิ ษ ย์ที่ ดี เ ดิ น ตามครู คื อ ศาสดา
ย่อมเคารพในศีลอันเป็นฝ่ายพระวินัยซึ่งเป็นองค์แทนศาสดา
๓. อาชีวปาริสุทธิศีล เลี้ยงชีพแบบพระ แบบลูกศิษย์พระตถาคต เช่น เที่ยว
บิณฑบาตด้วยก�ำลังปลีแข้งมาบริโภคขบฉัน ไม่แสวงหาด้วยกลมารยาปลิ้นปล้อน
หลอกลวง ปัจจัยสี่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ผู้ให้ก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ผู้รับก็รับ
ด้วยความบริสุทธิ์ในการแสวงหา และการรับไม่มีเล่ห์กลแฝงอยู่แบบโลกที่เป็นกัน
แสวงหาแบบพระ ฉันแบบพระ อยู่แบบพระ ใช้สอยปัจจัยสีแ่ บบพระล้วนๆ ไม่ฟ้งุ เฟ้อ
เห่อคะนอง ตั้งอยู่ในธรรมสันโดษ มักน้อย อันเป็นพื้นฐานของความเป็นอยู่และ
การด� ำ เนิ น ของพระผู ้มี อ าชี ว ปาริ สุ ท ธิ ศี ล เป็น เครื่ อ งประดั บ เพศ จะอดหรื อ อิ่ ม
ก็งดงามในเพศ ไม่ข้ามเขตข้ามแดนแห่งความสวยงามของพระ ธรรมข้อนี้เป็น
เครื่องประดับปากประดับท้องและประดับเพศของพระให้สวยงาม ไม่มีวันจืดจาง
ตลอดอวสาน
๔. ปัจจยสันนิสิต ศีล ส� ำ รวมระวังเพื่ อ ความบริ สุทธิ์ ใ นปัจจั ย สี่ ที่ตนอาศั ย
ไม่โลเลในอาหารปัจจัยต่างๆ อันเป็นทางไหลมาแห่งมลทินความไม่ดีทั้งหลาย
ปัจจัยเครื่องอาศัยของสมณะนั้นมี ๔ คือ
จีวร เครื่องนุ่งห่มตามเพศของพระ มีขนาดความสั้นยาวพอดีกับเจ้าตัวผู้ครอง
สีย้อมด้วยน�ำ้ ฝาด ที่ท่านเรียกว่า ผ้ากาสาวะ ผ้าที่ย้อมด้วยน�ำ้ ฝาด ที่ต้องมีประจ�ำ
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องค์พระขาดไม่ได้มอ
ี ยู่ ๓ ผืน คือ จีวร สังฆาฏิ อันตรวาสก-ผ้านุ่ง นอกนัน
้ ก็ผ้าอังสะ
ผ้าอาบน�ำ้ ฝน และผ้าบริขารเครื่องใช้สอยเล็กๆ น้อยๆ
บิณฑบาต คือ ก้อนข้าว คือ อาหารพื้นที่โลกอาศัยรับประทานกันเป็นอาชีพ
ตลอดมา อาหารหวานคาวทีไ่ ม่ผด
ิ พระวินย
ั จัดเข้าในบิณฑบาตด้วยกัน ทีพ
่ ระผู้บวช
แล้วต้องอาศัยเช่นโลกทั่วไป
เสนาสนะ ที่อยู่อาศัยหลับนอนและบ�ำเพ็ญสมณธรรมตามอิริยาบถอัธยาศัย
ของผู้ไม่เกลื่อนกล่นวุ่นวาย เช่น รุกขมูลร่มไม้ ตามถ�้ำ เงื้อมผา ในป่า ในเขา
หลังเขา ไหล่เขา ชายเขา ป่าช้า ป่าชัฏ และกระต๊อบเล็กๆ พอหมกตัวหลับนอน
และบ�ำเพ็ญธรรมในวันคืนหนึ่งๆ เหล่านี้ท่านเรียกว่า เสนาสนะ คือที่อยู่อาศัย
อันเหมาะสมส�ำหรับพระผู้บวชและปฏิบต
ั เิ พือ
่ อรรถเพือ
่ ธรรม เพือ
่ มรรคผลนิพพาน
เพื่อความหลุดพ้นจริงๆ เสนาสนะเหล่านี้เป็นสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการอยู่
บ�ำเพ็ญได้เป็นอย่างดี ถ้าจะน�ำออกประกวดดังโลกเขาประกวดวัตถุต่างๆ กัน
โดยพระพุทธเจ้าทรงน�ำออกประกวดด้วยพระองค์เอง มิใช่คลังกิเลสน�ำออกประกวด
ก็น่าจะได้คะแนนน�ำตามหลักศาสนธรรม มิน่าเป็นชนิดหรูๆ หราๆ แน่นหนามั่นคง
สวยงาม หลายชั้นหลายเชิง หลายห้องหลายหับ ราคาแพงๆ จะเป็นคะแนนน�ำ
เสนาสนะทีเ่ ป็นคะแนนน�ำในครัง้ พุทธกาลท่านนิยมและสนใจกันมาอย่างนัน
้ นับแต่
พระบรมศาสดาเป็นล�ำดับมาถึงสาวกทั้งหลาย มิได้ก้าวก่ายกันถึงกับประกาศไว้
ในธรรมทัง้ หลายอย่างเปิดเผย กุลบุตรทัง้ หลายได้อ่านได้ศก
ึ ษาเล่าเรียนและปฏิบต
ั ิ
ตามสืบทอดกันมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้
ส่วนมากต่อมาก สรณะของโลกชาวพุทธเรา ท่านมักอุบัติขึ้นตามเสนาสนะ
อันอุดมสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติที่ส่งเสริมอรรถธรรมโดยถ่ายเดียวดังกล่าวนี้แทบ
ทั้งนั้น เพราะเป็นสถานที่ให้ความสะดวกแก่การอยู่ การบ� ำเพ็ญ การพักผ่อน
หลับนอนตามอัธยาศัยของผู้เห็นภัยในวัฏสงสารด้วยใจจริง พุทธะ ธรรมะ สังฆะ
มัก เกิ ด ขึ้น ในที่เหล่านั้น และเกิ ด ได้ง่ายกว่าที่ เกลื่อ นกล่นวุ ่นวาย ซึ่ งร้อ ยทั้งร้อ ย
มักเป็นที่เพาะและบ�ำรุงส่งเสริมกิเลสวัฏ เพื่อกรรมวัฏ วิปากวัฏ เป็นกงล้อกงจักร
หมุนไปเวียนมาเป็นวงกลม หาทางออกไม่ได้ ราวกับมดแดงไต่ขอบด้งฉะนั้น สรุป
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ความแล้ว เสนาสนะดังทีธ่ รรมแสดงไว้แล้ว มี รุกขมูลเสนาสนํ เป็นต้น เหล่านัน
้ แล
เป็นเสนาสนะที่ทันสมัยและหนุนความเพียรเพื่อขับไล่กิเลสให้จนตรอกจนมุมและ
พังทลายออกจากใจได้ไม่เนิ่นนาน
ดังนัน
้ ผู้ทเี่ ริม
่ บวชใหม่ พระอุปัชฌาย์จำ� ต้องบอกสอนเสนาสนะทีเ่ หมาะสม
ทันสมัยให้ทก
ุ ๆ รูป เรือ
่ ยมาจนถึงปัจจุบน
ั ไม่มค
ี ำ� ว่า รุกข
ฺ มูลเฺ สนาสนํ จะล้าสมัย
ถ้าไม่ใช่ตวั ผู้บวชถูกกิเลสฉุดลากบีบบังคับให้ล้าสมัยในธรรมเหล่านีเ้ สียเอง จึงไม่มี
ทีค
่ ด
ั ค้านสวากขาตธรรมทีต
่ รัสไว้ชอบแล้วได้เรือ
่ ยมา เพราะผู้ม่งุ รู้เห็นธรรมภายในใจ
ด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาตามทางศาสดาทรงด�ำเนินและสอนไว้ กับความรักชอบ
รุกขมูล ร่มไม้ ในถ�ำ้ เงือ
้ มผา ป่าช้า ป่าชัฏ ย่อมกลมกลืนเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน เพราะ
เป็นสถานทีเ่ หมาะสมและสนับสนุนทางความเพียรได้ดก
ี ว่าทีท
่ งั้ หลาย แม้โลกนิยมว่า
ดีมรี าคามาก เช่น ทีย
่ ่านชุมนุมชน ทีส
่ ร้างตลาดร้านค้า ท�ำเลดีๆ ราคาแพงๆ เนือ
่ งจาก
ธรรมและผู้แสวงธรรมไม่เหมือนโลกแม้อยู่ด้วยกัน เพราะความรู้ความเห็นความคิด
อ่านไตร่ตรองต่างกัน การอยู่และการเสาะแสวงจึงต่างกัน ฉะนั้น สถานทีธ่ รรมนิยม
ดังกล่าวจึงเป็นสถานทีท
่ เี่ หมาะสมกับการบ�ำเพ็ญธรรมอยู่โดยสม�่ำเสมอ ไม่มีค�ำว่า
ครึ ล้าสมัย แต่เป็นชัยสมรภูมิที่ทันกับการต่อการต่อกรกับกิ เลสประเภทต่างๆ
เสมอไปตราบเท่าฟ้าดินสลาย (ศาสนธรรมหมดจากความนับถือของหมู่ชน) นั่นแล
คิลานเภสัช คือ ยาแก้โรคภัยต่างๆ ที่ควรน�ำมาเยียวยารักษาเช่นโลกทั้งหลาย
เพราะธาตุขันธ์ของนักบวชกับธาตุขันธ์ของโลกทั่วไปย่อมเหมือนๆ กันในความ
เป็นอยู่และการรักษาด้วยอาหารและหยูกยาต่างๆ แต่ครัง้ พุทธกาลรู้สกึ จะมีหยูกยาน้อย
ผิดกับสมัยนี้อยู่มาก แม้โรคก็น่าจะไม่พิสดารเหนือเมฆดังสมัยนี้ เพราะยังขึ้นอยู่
กั บ ดิ น ฟ้าอากาศและสิ่งแวดล้อ มตลอดเครื่ อ งส่งเสริ ม อยู ่บ้าง ในอนุ ศ าสน์จึงมี
เพียงฉันยาดองด้วยน�้ำปัสสาวะหรือสมุนไพรบ้างเล็กๆ น้อยๆ ไม่มากจนกลายเป็น
สินค้าล้นตลาดดังสมัยปัจจุบันนี้ สมัยนี้คนก็มาก โรคก็มาก หมอก็มาก ยาก็มาก
คนล้มตายเพราะโรคชนิดต่างๆ ทีย
่ าและหมอตามไม่ทน
ั ก็มาก สมัยก่อนๆ คนมีน้อย
โรคมีน้อย หยูกยาก็มีน้อย การตายเพราะโรคพิสดารเกินคาดก็มีน้อย ใครๆ จึงไม่
กระตือรือร้นกับหยูกยาและหมอเหมือนสมัยปัจจุบัน
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พระครัง้ พุทธกาลตามต�ำราทีจ่ ารึกไว้ ท่านไม่ค่อยแสดงความกังวลและหนักใจกับ
โรคภัยไข้เจ็บอะไรมากนัก ค�ำว่าน�ำยาติดตัวนัน
้ น่าจะไม่มี ถ้าจะมีกเ็ พียงมะขามป้อม
สมอ เพื่อแก้ความอ่อนเพลียเป็นบางเวลาของธาตุขันธ์เท่านั้น แต่สิ่งที่ท่านถือเป็น
ข้อหนักแน่นกว่าสิง่ ใดนัน
้ น่าจะได้แก่มรรคผลนิพพาน จิตท่านหมุนไปทางด้านอรรถ
ด้านธรรมเพือ
่ ความหลุดพ้นมากกว่าจะหมุนมาหาความกลัวโรคภัยไข้เจ็บ ความล้ม
ความตาย และหยูกยา ความกลัวตายมีน้อย แต่ความกลัวจะไม่หลุดพ้นจากกิเลส
แลกองทุกข์นั้นมีมาก วันคืนและอิริยาบถหนึ่งๆ จิตท่านหมุนอยู่กับธรรมทั้งหลาย
คือ ศรัทธาธรรม วิรย
ิ ธรรม สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม ตลอดเวลา หากเกิด
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ขึ้นมา ท่านมักพิจารณาลงในสัจธรรม กลายเป็นเรื่องเยียวยา
ทั้งโรค ฆ่าทั้งกิเลสไปในขณะเดียวกัน ไม่อ่อนเปียกเรียกหายาและหมอมาเป็นคู่
ชีวต
ิ จิตใจ คู่พงึ่ เป็นพึง่ ตาย จนเกินกว่าความพอดีของพระผู้เชือ
่ ธรรม เชือ
่ กรรมและ
เชื่อสัจธรรม ซึ่งเป็นของจริงอันตายตัว เวลาปกติท่านก็สงบงามตา เวลาเจ็บไข้
ได้ทก
ุ ข์ท่านก็ไม่แสดงอาการทุรนทุราย ระส�ำ่ ระสาย ทึง้ เนือ
้ ทึง้ ตัว ทิง้ กิรย
ิ ามรรยาท
อันดีงามของสมณะ มีสติประคองตัว ไม่โศกเศร้าเหงาหงอย ไม่ลืมอรรถลืมธรรม
ประจ�ำใจ
แม้พระธุดงคกรรมฐานในสมัยปัจจุบน
ั ท่านก็ปฏิบต
ั ต
ิ ่อตัวท่านเองในเวลาเจ็บไข้
ได้ทุกข์ต่างๆ เช่นเดียวกับพระที่กล่าวมาในครั้งพุทธกาล ท่านไม่วิตกกังวลกับไข้
ว่าจะหายหรือไม่หาย จะเป็นหรือจะตาย มากไปกว่าการพิจารณาเป็นสัจธรรม
เพื่อรู้เท่าทันกายและทุกขเวทนา สัญญา สังขาร อันเป็นเครื่องหลอกจิตในเวลานั้น
ซึ่งเป็นการท�ำลายกิเลสไปในขณะเดียวกัน การที่โรคจะหายหรือไม่นั้น ท่านมอบไว้
กับความจริงของโรคของทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในเวลานั้น แต่กลมารยาของใจอันถูก
ผลักดันออกมาจากก�ำลังของกิเลสนั้นท่านถือเป็นส�ำคัญมาก สติปัญญาต้องจดจ่อ
ต่อเนื่องกันกับทุกข์กับกายและกับใจที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อความรู้แจ้งเห็นชัดตาม
ความจริ ง ที่ มีอ ยู่แ สดงอยู่ด ้วยปัญญา และปล่อ ยวางกั น ตามล� ำดั บ ที่ สติ ป ัญ ญา
หยั่งทราบความจริง การรักษาด้วยยาท่านก็รักษา การรักษาด้วยธรรมโอสถท่าน
ก็รักษา ซึ่งเป็นการเข่นฆ่ากิเลสไปในขณะเดียวกัน ท่านไม่นั่งนอนเฝ้าทุกข์ให้หาย
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ด้วยยาอย่างเดียวด้วยใจอ่อนเปียกเรียกหาแต่คนมาช่วยแบบนั้น แต่ท่านเรียกหา
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา มาช่วยบ�ำบัดรักษาไข้และฆ่ากิเลสด้วยในประโยค
แห่งความเพียรอันเดียวกัน ผลทีไ่ ด้รบ
ั โรคก็ทราบว่าโรค เกิดในกายแต่ไม่อาจเสียด
แทงจิตใจท่านได้ ใจก็อาจหาญเชื่อต่อสัจธรรมประจักษ์ตัว สติปัญญาก็คล่องตัว
ไม่กลัวทุกข์ ไม่กลัวตาย อยู่อย่างสบายหายห่วง นี่คือการรักษาโรคด้วยธรรมโอสถ
ของพระธุดงคกรรมฐานในสมัยปัจจุบัน ซึ่งท่านท�ำกันเป็นประจ�ำในวงสัจธรรม
(จบจตุปาริสุทธิศีล)
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ข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่

หลวงปู่ขาวท่านมีลูกศิษย์มากมายทั้งพระเณรและ
ฆราวาสจากภาคต่างๆ ของเมืองไทย มาศึกษาอบรม
ศีลธรรมกับท่านเสมอมิได้ขาด
แต่เมื่อชราภาพลง ท่านพยายาม
รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ เ ฉ พ า ะ อ ง ค ์ท ่า น
มากกว่าปกติที่เคยเป็นมา เพื่อวิบาก
ขันธ์จะได้สืบต่อกันไปเท่าที่ควร และ
เพื่ อ ท� ำ ประโยชน์แ ก่โ ลกที่ ค วรได้รั บ
ซึ่งมีอยู่มากมาย

เข้าห้องพักและท�ำภาวนาต่อไปจนถึง
บ่ายสองโมง ถ้าไม่มีธุระอื่นๆ ก็เข้า
ทางจงกรมท�ำความเพียรต่อไปจนถึง
เวลาปัดกวาดลานวัด ท่านถึงจะออก
มาจากทีท
่ ำ� ความเพียร หลังจากสรงน�ำ้
เสร็จก็เข้าทางจงกรม และเดินจงกรม
ท� ำ ความเพี ย รต่อ ไปถึ ง สี่ ห รื อ ห้า ทุ ่ม
จึ ง หยุ ด แล้ว เข้า ที่ ส วดมนต์ภ าวนา
ต่อ ไป จนถึ ง เวลาจ� ำ วั ด แล้ว พั ก ผ่อ น
ร่างกายราวสามนาฬิกา คือเก้าทุ่ม เป็น

ปกติหลังจากฉันเสร็จแล้ว ท่านเริม
่
เข้าทางจงกรมท�ำความเพียรราวหนึ่ง
ถึงสองชัว่ โมง แล้วออกจากทางจงกรม
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เวลาตื่นจากจ�ำวัด และท�ำความเพียรต่อไปจนถึงเวลาโคจรบิณฑบาต จึงออก
บิณฑบาตมาฉันเพือ
่ บ�ำบัดกายตามวิบากทีย
่ งั ครองอยู่ นีเ่ ป็นกิจวัตรประจ�ำวันทีท
่ ่าน
จ�ำต้องท�ำมิให้ขาดได้ นอกจากมีธรุ ะจ�ำเป็นอย่างอืน
่ เช่น ถูกนิมนต์ไปในทีต
่ ่างๆ ก็มี
ขาดไปบ้าง ท่านผู้มค
ี ณ
ุ ธรรมสูงขนาดนีแ
้ ล้ว ท่านไม่หวังความสุขรืน
่ เริงจากอะไร
ยิง่ กว่าความสุขรืน
่ เริงในธรรมภายในใจโดยเฉพาะ ท่านมีความเป็นอยู่อน
ั สมบูรณ์
ด้วยธรรมภายใน อยู่ในท่าอิรย
ิ าบถใด ใจก็มค
ี วามสุขเสมอตัว ไม่เจริญขึน
้ และ
เสื่อมลง อันเป็นลักษณะของโลกที่มีความเจริญกับความเสื่อมเป็นของคู่กัน
ทั้งนี้เพราะท่านมีใจดวงเดียวที่บริสุทธิ์สุดส่วน มีธรรมแท่งเดียวเป็นเอกีภาพ
ไม่มส
ี องกับอะไรพอจะเป็นคู่แข่งดีแข่งเด่น จึงเป็นความสงบสุขทีห
่ าอะไรเปรียบ
มิได้
จิตที่มีความบริสุทธิ์เต็มภูมิ เป็นจิตที่มีความสงบสุขอย่างพอตัว ไม่ต้องการ
อะไรมาเพิม
่ เติมส่งเสริมให้เป็นความกระเพือ
่ มกังวลเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์แก่จต
ิ
ดวงนัน
้ เลยแม้แต่น้อย ท่านทีค
่ รองจิตดวงนีจ้ งึ ชอบอยู่คนเดียว ไม่ชอบความเกลือ
่ นกล่น
วุ่นวาย เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรบกวนความสงบสุขในหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่
อย่างพอตัวให้กระเพื่อมรับทราบทางทวารต่างๆ ท่านจึงชอบหลีกเร้นอยู่ตาม
อัธยาศัย ซึง่ เป็นการเหมาะกับจริตนิสย
ั ทีส
่ ด
ุ แต่ผ้ไู ม่เข้าใจตามความจริงของท่าน
ก็มก
ั คิดไปต่างๆ ว่าท่านไม่ต้อนรับแขกบ้าง ท่านรังเกียจผู้คนบ้าง ท่านหลบหลีก
เอาตัวรอดแต่ผ้เู ดียว ไม่สนใจอบรมสัง่ สอนประชาชนบ้าง ความจริงก็เป็นดังที่
เรียนมานัน
่ เอง การอบรมสัง่ สอนคนจะหาใครทีอ
่ บรมด้วยความบริสท
ุ ธิใ์ จและ
เต็มไปด้วยความเมตตา ไม่สนใจกับอามิสหรือสิ่งตอบแทนใดๆ เหมือนท่าน
รู้สก
ึ จะหายากมาก เพราะการอบรมสัง่ สอนคนทุกชัน
้ ทุกเพศทุกวัย ท่านสอนด้วย
ความรู้จริงเห็นจริงจริงๆ และมุ่งประโยชน์แก่ผ้รู บ
ั ด้วยความเมตตา หาทีต
่ �ำหนิ
มิได้ นอกจากทีไ่ ปรบกวนท่านแบบนอกลู่นอกทาง จึงไม่อาจต้อนรับและสัง่ สอน
ได้ทก
ุ รายไป เพราะสุดวิสย
ั ของพระจะท�ำไปนอกลู่นอกทางตามค�ำขอร้องเสีย
ทุกอย่างของผู้ไม่มข
ี อบเขตความพอดี ท่านเองก็พลอยได้รบ
ั ความล�ำบากและ
เสียหายไปด้วยที่น่าสงสาร

94

เวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ได้ให้ความเมตตาอบอุ่นแก่พระเณรจ�ำนวนมาก ตลอด
ประชาชนในภาคต่างๆ แห่งประเทศไทย พากันไปกราบไหว้บูชา ฟังการอบรม
กับท่านเสมอมิได้ขาด ทางวัดเห็นความล�ำบากในองค์ท่านเพราะเข้าวัยชราแล้ว
จ� ำ ต้อ งจั ด ให้มี ก าลเวลาที่ ค วรเข้า กราบเยี่ ย มรั บ การอบรม และเวลาพั ก ผ่อ น
พอสมควร เพื่อท�ำประโยชน์แก่โลกไปนาน ไม่หักขาดสะบั้นลงในระหว่างที่อายุยัง
ไม่ถงึ กาลทีค
่ วรจะเป็น โดยมากการต้อนรับขับสู้กน
ั ระหว่างพระผู้เป็นครูอาจารย์กบ
ั
ประชาชนจ�ำนวนมากที่มาจากที่ต่างๆ ประกอบนานาจิตตังด้วยแล้ว พระอาจารย์
องค์นั้นๆ มักจะเป็นฝ่ายบอบช�้ำอยู่เสมอทุกเวลานาทีที่มีผู้ไปเกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนมาก
ก็หวังให้ได้อย่างใจของตัว ไม่ค�ำนึงถึงความล�ำบากและหน้าที่การงานของท่านที่
ท�ำประจ�ำวันเวลาบ้างเลย จึงมักถูกรบกวนยิ่งกว่าน�้ำบึงน�ำ้ บ่อเสียอีก หากไม่สมใจ
หวังบ้างก็ท�ำให้เกิดความขุ่นมัวภายในว่าท่านรังเกียจถือตัว ไม่ให้การต้อนรับขับสู้
สมกับเพศที่บวชมาเพื่อช�ำระกิเลสประเภทถือตัวและขัดใจคน นอกจากนั้นก็ตั้งข้อ
รังเกียจขึน
้ ภายในและระบายออกในทีต
่ ่างๆ อันเป็นทางให้เกิดความเสือ
่ มเสียตามๆ
กันมาไม่มีสิ้นสุด พระที่ควรเคารพเลื่อมใสและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ก็อาจ
กลายเป็นพระที่มีคดีติดตัวโดยไม่มีศาลใดกล้าตัดสินลงได้
ความจริงพระบวชมาก็เพื่อท�ำประโยชน์แก่ตนและแก่โลกเต็มความสามารถ
ไม่นงิ่ นอนใจ เวลาหนึง่ ท�ำงานอย่างหนึง่ อีกเวลาหนึง่ ท�ำงานอย่างหนึง่ ไม่ค่อยมีเวลาว่าง
ในวันคืนหนึ่งๆ ทั้งจะเจียดเวลาไว้ส�ำหรับโลก ทั้งจะเจียดไว้ส�ำหรับพระเณรใน
ปกครองและทั่วไปที่มาเกี่ยวข้อง ทั้งจะเจียดไว้ส�ำหรับธาตุขันธ์และจิตใจให้จีรัง
ไปนานเพือ
่ ท�ำประโยชน์แก่โลกสืบไป วันคืนหนึง่ ๆ กายกับใจหมุนตัวเป็นกงจักร ไม่มี
เวลาพักผ่อนหย่อนกายหย่อนใจบ้างเลย คิดดูแล้วแม้แต่เครื่องใช้สอยต่างๆ เช่น
รถยนต์ เป็นต้น ยังมีเวลาพักเครื่องหรือเข้าโรงซ่อมแก้ไขส่วนบกพร่องให้สมบูรณ์
เพื่อท�ำประโยชน์ต่อไป ไม่เช่นนั้นก็ฉิบหายบรรลัยไปในไม่ช้า พระก็มิใช่พระอิฐ
พระปูนที่ต้องถูกโยนขึ้นบนตึกนั้นร้านนี้เพื่อการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆ
สุดแต่นายช่างเห็นสมควรจะโยนขึ้น ณ ที่แห่งใด เมื่อเป็นเช่นนี้จ�ำต้องมีเมื่อยหิว
อ่อนเพลียและมีการพักผ่อนหย่อนภาระที่ตึงเครียดมาตลอดเวลา พอได้มีเวลา
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เบากายสบายจิตบ้าง โดยมากญาติโยมเข้าหาพระ มักจะน�ำนิสัยและอารมณ์ตาม
ชอบใจเข้าไปทับถมรบกวนพระให้ท่านอนุโลมท�ำตามโดยมิได้คิดค�ำนึงว่าผิดหรือ
ถูกประการใด เพราะนิสัยเดิมมิได้เคยสนใจในเหตุผลผิดถูกดีชั่วเท่าที่ควรมาก่อน
เมื่อเกิดความต้องการประสงค์ในแง่ใดและจะให้ท่านช่วยเหลือในแง่ใด จึงไม่ค่อย
คิดนึกว่าพระกับฆราวาสมีจารีตประเพณีต่างกัน คือพระท่านมีหลักธรรมวินัย
เป็นเครื่องประพฤติด�ำเนิน จารีตประเพณีของพระก็คือพระธรรมวินัยเป็น
เครื่องแสดงออก ซึ่งจ�ำต้องค�ำนึงความผิดถูกชั่วดีอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนี้ควร
หรือไม่ควร เป็นต้น ส่วนฆราวาสไม่ค่อยมีธรรมวินัยประจ�ำตัวเป็นหลักปฏิบัติ
โดยมากจึงมักถือความชอบเป็นความประพฤติ เมือ
่ น�ำเข้าไปเกีย
่ วข้องกับพระ
ฝ่ายพระจึงมักถูกรบกวนและท�ำลายโดยไม่มีเจตนา หรือถูกท�ำลายทางอ้อม
อยู่เสมอ เช่น ไปขอให้ท่านบอกเบอร์ซึ่งเป็นการขัดต่อพระธรรมวินัยของพระ
ไปขอให้ท่านท�ำเสน่ห์ยาแฝดอันเป็นการท�ำให้หญิงกับชายรักชอบกัน ไปขอ
ให้ท่านบอกฤกษ์งามยามดีเพือ
่ โชคลาภร�ำ่ รวย หรือเพือ
่ อะไรร้อยแปดพรรณนา
ไม่จบ ให้ท่านดูดวงชะตาราศี ท�ำนายทายทัก ให้ท่านบอกคาถาอาคมเพือ
่ อยู่ยง
คงกระพันชาตรี ยิงฟันไม่ออก แทงไม่เข้า ทุบตีไม่แตก ไปขอให้ท่านรดน�ำ้ มนต์
เพื่อสะเดาะเคราะห์เข็ญเวรภัยร้ายดีต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งเป็นการขัดต่อจารีต
ประเพณีคือพระธรรมวินัยของพระที่จะอนุโลมได้ ยิ่งครูอาจารย์ที่ประชาชน
เคารพนับถือก็ยงิ่ ได้รบ
ั ความกระทบกระเทือนด้วยเรือ
่ งดังกล่าวและเรือ
่ งอืน
่ ๆ
ในท�ำนองเดียวกันมากมายจนไม่อาจพรรณนาได้ในวันหนึ่งๆ
เฉพาะพระธุดงค์ทท
ี่ ่านมุ่งอรรถมุ่งธรรมมุ่งความหลุดพ้นในสายท่านอาจารย์มน
ั่
ท่า นมิ ไ ด้ส นใจกั บ สิ่ ง พรรค์นี้ ท่า นถื อ ว่า เป็น ข้า ศึ ก ต่อ การด�ำ เนิ น โดยชอบธรรม
และเป็นการส่งเสริมคนให้หลงผิดมากขึ้น หนักเข้าอาจเป็นการท� ำลายพระและ
พระศาสนาอย่างออกหน้าออกตาก็ได้ เช่น เขาให้นามว่าพระบัตรพระเบอร์ ศาสนา
บัตรเบอร์ พระเสน่ห์ยาแฝด ศาสนาเสน่ห์ยาแฝด เป็นต้น ซึ่งท�ำให้พระและศาสนา
มัวหมองและเสื่อมคุณภาพลงโดยล�ำดับอย่างหลีกไม่พ้น ที่ผลนั้นสืบเนื่องมาจาก
การกระท�ำดังกล่าว การกล่าวทั้งนี้มิได้คิดต�ำหนิท่านสาธุชนทั่วๆ ไป และมิได้คิด
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ต�ำหนิท่านผู้เข้าหาพระโดยชอบธรรม เป็นเพียงเรียนเผดียงเพื่อทราบวิธีปฏิบัติ
ต่อกันระหว่างพระกับประชาชนซึง่ แยกกันไม่ออกแต่ไหนแต่ไรมา จะได้ปฏิบต
ั ต
ิ ่อกัน
โดยสะดวกราบรื่น สมกับต่างฝ่ายต่างหวังดีและพึ่งเป็นพึ่งตายกันตลอดมา และ
ต่างฝ่ายต่างหวังเชิดชูพระศาสนาด้วยกัน
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ปีพรรษาที่ ๔๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐

หลวงปู่ป่วยหนัก

เริ่มแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๑๐ หลวงปู่เริ่มป่วย
ขั้นเริ่มแรกก็เป็นไข้หวัด
แต่อาการของหวัดนัน
้ ผันแปรไปใน
แง่ต่างๆ ทีจ่ ะยังโรคอืน
่ ๆ ให้แทรกซ้อน
และก�ำเริบรุนแรงไปตามๆ กัน หนักเข้า
จนฉันไม่ได้ เริ่มแรกเป็นไข้หวัดใหญ่
ที่ยังไม่แปรเป็นโรคอื่นๆ หลายชนิดใน
ธาตุขน
ั ธ์นน
ั้ ท่านยังอุตส่าห์ลงไปฉันจังหัน
ร่วมพระเณรในวัดที่หน้าถ�้ำกลองเพล
ได้ตามปกติ ในสายตาคนภายนอกก็
อาจคิดว่าท่านมิได้เป็นอะไร นอกจาก

โรคชราประจ�ำคนแก่อย่างเดียวเท่านัน
้
แต่เพราะโรคก�ำเริบแปรเป็นอย่างอืน
่ ไป
ั ธ์กท
็ รุดลงทุกวัน
ไม่มส
ี น
ิ้ สุด ก�ำลังธาตุขน
เวลา จนไม่สามารถไปฉันร่วมหมู่คณะ
ที่ ถ�้ ำ ได้ ท่า นยั ง ยอมอดยอมทนและ
ฝืนฉันแม้จะได้เล็กๆ น้อยๆ ทีก
่ ฎ
ุ ท
ี ่านเอง
จนฉันไม่ได้ ก�ำลังอ่อนลงอย่างเห็นได้ชด
ั
การพลิกแพลงอวัยวะจ�ำต้องมีพระเณร
คอยดูแลอุปัฏฐากตลอดเวลา
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ข่าวคราวความไม่สบายของหลวงปู่กระจายไปถึงไหน คลื่นมนุษย์ประชาชน
พระเณรมาถึงนัน
้ อย่างรวดเร็ว เพราะต่างคนต่างมีจต
ิ ใจใฝ่ฝันยึดมัน
่ ในองค์ท่านเป็นที่
ฝากเป็นฝากตายภายในใจอย่างแนบสนิทอยู่แล้ว เมื่อทราบข่าวว่าท่านไม่สบาย
ก็จ�ำต้องสะเทือนใจอย่างหนัก ราวกับฟ้าดินถล่ม ขั้วหัวใจจะขาดหายไปจากร่าง
ในเวลานั้นจนได้ นับแต่ข่าวนั้นผ่านเข้าความรู้สึก ต่างก็หลั่งไหลมาทุกทิศทุกทาง
ทั้งประชาชนทั้งพระเณรจากทิศต่างๆ ทั้งใกล้และไกล ต่างหลั่งไหลมาเยี่ยมอาการ
ของท่านด้วยความกระหายอยากพบอยากเห็นอยากกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตา
ขวัญใจในขณะที่เข้ามากราบไหว้ท่าน
วัดถ�้ำกลองเพลในช่วงที่ท่านป่วยนั้นจึงเป็นเหมือนมีงานในวัด แออัดไปด้วย
ผู้คนหญิงชายพระเณรแลฆราวาสทีม
่ าจากทีต
่ ่างๆ จนทางวัดไม่อาจรับรองได้ทวั่ ถึง
ทัง้ ทีพ
่ ก
ั หลับนอน อาหารการบริโภค ต่างให้ช่วยตัวเองบ้าง ช่วยกันเองบ้าง ในเวลา
ขาดแคลนจ�ำเป็น เพราะวัดก็เป็นสถานทีอ
่ ยู่ของนักบวชผู้ขอทานชาวบ้านมาฉัน มิใช่
สถานทีอ
่ ยู่ของมหาเศรษฐีซงึ่ ต่างก็ทราบกันอยู่แล้ว แต่กด
็ อ
ี ย่างหนึง่ ทีว่ ด
ั ถ�ำ้ กลองเพล
มีบริเวณอันกว้างขวางและเต็มไปด้วยป่าด้วยเขา ร่มไม้ เงื้อมผาต่างๆ การพักอยู่
หลับนอนจึงสะดวก โดยยึดเอาป่าเขาร่มไม้ในบริเวณวัดเป็นทีพ
่ ก
ั ผ่อนหลับนอนเลย
ทีเดียวอย่างสบายหายห่วง เป็นความสะดวกทัง้ พระเณรและประชาชนจ�ำนวนมาก
ที่มาพักเยี่ยมอาการท่านชั่วคราว
เฉพาะอาหารการบิณฑบาตส�ำหรับพระเณรและประชาชน แทนที่จะอดอยาก
ขาดแคลนเพราะคนมากด้วยกัน แต่ก็มีอุดมสมบูรณ์แต่ต้นชนปลายที่ท่านป่วย
ซึ่งเป็นเวลา ๔ เดือนกว่า ไม่บกพร่องขาดเขินเลย นับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ในบุญ
วาสนาบารมีของหลวงปู่ท่านคุ้มครอง แม้ผ้ค
ู นพระเณรจ�ำนวนมากทีม
่ าคละเคล้ากัน
ก็เป็นประหนึ่งลูกของพ่อแม่เดียวกัน หรือเป็นเหมือนอวัยวะอันเดียวกันอยู่ร่วมกัน
ด้วยความสงบสุข ไม่มีอธิกรณ์หรือเรื่องราวใดๆ เกิดขึ้นเลย ต่างมีใบหน้ายิ้มแย้ม
แจ่มใส พบปะทักทายกันอย่างนุ่มนวลอ่อนหวานราวกับเคยพบเห็นและสนิทสนมกัน
มาเป็นเวลานานปี เริ่มแรกที่ท่านป่วย ทางวัดและครูอาจารย์ทั้งหลายปรึกษากันไว้
เกี่ยวกับผู้คนพระเณรมามากอาจเกิดความไม่สงบขึ้นได้ พร้อมกับความเข้มงวด
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กวดขันพระเณรทีก
่ ้าวเข้ามาในวัด เพือ
่ รักษาความสงบในหมู่คณะทีเ่ ข้าเกีย
่ วข้องกัน
ไว้ไม่ประมาท เรือ
่ งราวก็ผ่านไปด้วยความสงบราบรืน
่ ดีงามทุกประการ น่าอนุโมทนา
อย่า งยิ่ ง ไม่น ่า จะหลงลื ม ได้ล งคอในชี วิ ต ของผู ้เ ขี ย นและท่า นผู ้เ คยได้พ บเห็ น
เหตุการณ์นี้ด้วยกัน
หลวงปู่ฉันไม่ได้และทรุดลงโดยล�ำดับ ประชาชนพระเณรยิ่งหลั่งไหลมาทุกทิศ
ทุกทาง ระยะทีท
่ ่านป่วยนับแต่เริม
่ ต้นป่วยหนัก ผู้เขียน (หลวงตาบัว) ก็มาอยู่กบ
ั ท่าน
เป็นประจ�ำ หลายวันจะกลับไปค้างวัดสักคืนสองคืนก็ต้องรีบกลับมา ทั้งนี้เพราะ
เป็นห่วงท่านมาก และเพื่อความสงบเรียบร้อยในด้านอื่นๆ แต่ก็เดชะบารมีของ
หลวงปู่ท่านคุ้มครองรักษา สถานการณ์ทุกด้านสงบเรียบร้อยดี
ส�ำหรับอาการของท่าน เมื่อขบฉันอะไรไม่ได้ ธาตุขันธ์ก็ยิ่งทรุดลงอย่างเห็น
ได้ชด
ั ในสายตาทัว่ ๆ ไป เมือ
่ เรียนถามถึงความเป็นอยู่และการจากไป ท่านให้เหตุผล
อย่างจับใจไพเราะมากว่า
“จะมีอะไรในธาตุขันธ์อันนี้ จะไปเมื่อไรก็มิได้วิตกวิจารณ์อาลัยเสียดายมันนี่
เพราะก็เห็นแต่ ดิน น�้ำ ลม ไฟ อันเป็นส่วนผสมของธาตุรวมตัวกันอยู่เท่านั้น
ถ้าผู้ร้ค
ู อ
ื ใจไปปราศเสียเมือ
่ ไร เมือ
่ นัน
้ มันก็กระจายลงไปสู่ธาตุเดิมของตนทันที ไม่รอ
ฟังเสียงใครๆ ทั้งสิ้นเลยแหละ ถ้าไม่คิดเกี่ยวข้องกับหมู่คณะและประชาชนที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียรวมอยู่ด้วยแล้ว แม้ขันธ์จะแตกไปเดี๋ยวนี้ก็ให้แตกไป เราก็หมด
ความรับรู้ความรับผิดชอบลงทันที ไม่มภ
ี าระใดต้องแบกหามอีกแล้ว ค�ำว่า อนาลโย
ที่เป็นฉายาของเรามาแต่วันเริ่มบวชจะได้เป็นความจริงตัวจริงขึ้นมาอย่างสมบูรณ์
เวลานีท
้ ี่ อนาลโย ของเรายังไม่สมบูรณ์ ก็เพราะขันธสมมุตขิ น
ั ธปัญจกขอแบ่งไว้
ต้องรับผิดชอบเขาทุกด้านทุกทาง คือต้องพาอยู่ พากิน พาหลับ พานอน พาขับ
พาถ่าย พาเปลี่ยนอิริยาบถท่านั้นท่านี้ ไม่ได้หยุดหย่อนผ่อนคลายบ้างเลย ราวกับ
พัดลมหมุนติ้วๆ อยู่ทำ� นองนั้น ขึ้นชื่อว่าสมมุติๆ มันมีความสงบนิ่งอยู่เป็นปกติสุข
ได้เมื่อไร ต้องหมุนของมันอยู่ท�ำนองนั้น ข้างนอกก็หมุน ข้างในก็หมุน แม้ขันธ์ห้า
ในร่างกายของเรานี้ก็หมุน มันอยู่สงบสุขไม่ได้ จะไปหวังเอาความสุขความสบาย
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จากมันซึ่งเป็นตัวหมุนติ้วๆ อยู่นี้ได้อย่างไร ถ้าใครจะหวังเอาความสุขความสบาย
จากขันธ์อันเป็นบ่อแห่งความทุกข์ความกังวลนี้ ผู้นั้นก็คือผู้พลาดหวังตลอดไป
จะไม่มข
ี น
ั ธ์ใดมาสนองตอบความสมหวังนัน
้ เลย ผมเองก็ครองขันธ์นแ
ี้ บกขันธ์นม
ี้ า
ร่วมเข้าแปดสิบปีนี้แล้ว ก็ไม่เห็นได้สิ่งพึงใจสนองตอบจากขันธ์อันนี้ ที่เด่นๆ ก็มีแต่
ทุกข์เท่านั้น ทั้งทุกข์ย่อยทุกข์ใหญ่แสดงอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้ ไม่เคยเห็นความ
สงบสุขของขันธ์ปรากฏให้รู้เห็นอย่างชัดเจนบ้างเลย เวลาปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
ก็แสดงทุกข์ประจ�ำขันธ์ขึ้นมาอยู่นั่นแล เช่น เจ็บนั้นปวดนี้ตามอวัยวะน้อยใหญ่
ไม่เห็นแสดงความสุขให้เห็นนีน
่ า ทีว่ ่ากันว่า สุขๆ นัน
้ ก็เสกสรรเอาเฉยๆ ด้วยความ
ติดปากติดใจในสุขต่างหาก ความจริงแล้วร่างกายส่วนต่างๆ ไม่เคยแสดงความสุข
อย่างเด่นชัดให้เห็นเหมือนแสดงความทุกข์ให้แบกหาม ซึ่งแต่ละครั้งแทบสลบไสล
และตายได้ถ้าทุกข์นั้นไม่หยุดการแสดงตัว ใครๆ อย่าไปหลงลมหลงแล้งในขันธ์ว่า
จะเอาสุขมาแจกแบ่งพอให้ดีใจบ้าง นอกจากทุกข์ร้อยแปดคณนาไม่จบสิ้นเท่านั้น
ทีม
่ น
ั มาทุ่มให้แบกให้หามเรือ
่ ยมา ผมเองก็ยอมรับว่าแบกขันธ์อน
ั เป็นกองทุกข์นม
ี้ า
แปดสิบปีนี้เอง ยังจะให้ทนแบกไปถึงไหนกันอีก”
พูดจบประโยคแล้วท่านยิม
้ นิดๆ ราวกับท่านยิม
้ เยาะเย้ยกิเลสและวิบากของกิเลส
คือขันธ์ที่ท่านก�ำลังครองอยู่
“จะให้ผมแบกกองฟืนกองไฟไปหาอะไรโดยเข้าใจว่าขันธ์นจี้ ะเอาของอัศจรรย์
มาหยิบยืน
่ ให้ ผมไม่สงสัยในขันธ์นท
ี้ งั้ ทีก
่ ำ� ลังครองตัวอยู่และสลายจากกันไป ผมเป็นผม
ขันธ์เป็นขันธ์ จะให้คว้ายึดมาบวกกันหาอะไร การปล่อยขันธ์โดยสิ้นเชิงเท่านั้น
อนาลโย จึงสมบูรณ์แบบ การเมตตาสงสารหมู่เพื่อนและประชาชนนั้นยอมรับว่า
เต็มดวงใจไม่มีบกพร่อง การฝืนอยู่ทั้งที่รู้ว่าขันธ์นี้เป็นทุกข์ ก็ฝืนอยู่เพราะความ
เล็งประโยชน์แก่ผ้ค
ู วรได้รบ
ั ซึง่ มีอยู่จำ� นวนมากต่อมากนัน
้ แล ล�ำพังตัวผมเองพร้อม
เสมอที่จะปล่อย ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ที่เคยเป็นบ่อแห่งน�ำ้ ตาของสัตว์โลกและ
ของเราผู้เคยหึงหวงมัน เวลานี้เราไม่ห่วงไม่หวงและพร้อมที่จะปล่อยวางลงตาม
ธาตุเดิมของเขา ไม่ขัดไม่ขืน ไม่ฝืนความจริง เนื่องจากเคยฝืนมาแล้ว เจอแต่ทุกข์
จนเข็ดหลาบอย่างถึงใจ มาบัดนีจ้ งึ ไม่ฝืน ปล่อยตามคติธรรมดาซึง่ เป็นทางเดินของ
ธรรมคือความจริงอันตายตัว
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ท่านผู้เคยรับผิดชอบกอบกู้ตัวเองมาโดยหลักธรรมชาติ ไม่มีใครบอกไม่มี
ใครบังคับ แต่ความจ�ำเป็นหากบังคับตัวเองให้จ�ำต้องรับผิดชอบในตัวเองด้วยกัน
ทุกตัวสัตว์ จงอย่าประมาท และจงถือจิตเป็นรากฐานส�ำคัญพาด�ำเนินทัง้ การอาชีพ
และการบ� ำเพ็ญความดีทั้งหลาย ตลอดความประพฤติอัธยาศัยการแสดงออก
ทุกอาการ จงแสดงออกด้วยการรับผิดชอบตัวเอง โดยท�ำความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่า
เราเป็นผู้ทำ� ดีทำ� ชัว่ เราเป็นผู้แสดงออกด้วยอาการต่างๆ ซึง่ มีเจ้าของเป็นผู้รบ
ั ผิดชอบ
คือเราเองเป็นผู้คอยรับผลดี-ชั่วของงานนั้นๆ ผลงานนั้นๆ ไม่สูญหายไปไหน
จะไหลเข้าสู่ต้นเหตุคือเราซึ่งเป็นผู้ท�ำ ผู้แสดงออก ค�ำว่าเราอันเป็นหลักใหญ่ใน
ตัวคนก็คอ
ื ใจ ใจเป็นของไม่ตาย และไม่เคยตายมาแต่กาลไหนๆ นอกจากระเหเร่ร่อน
ไปเกิ ดในก�ำเนิดดี-ชั่วต่างๆ ตามอ�ำนาจของวิบากกรรมดี-ชั่ว ที่ตนท�ำไว้พาให้
เป็นไปเท่านั้น ยิ่งค�ำว่าตายแล้วสูญ นั่นไม่มีในใจดวงใดๆ เลย ทั้งใจสัตว์ใจบุคคล
แม้ใ จพระพุ ทธเจ้า และใจพระอรหั นต์ผู ้สิ้ นกิ เลสตั ว พาให้เ กิ ด -ตายแล้ว ก็ ไ ม่สู ญ
แต่ไม่เที่ยวแสวงหาที่เกิดต่อไปเหมือนใจที่มีกิเลสเป็นเชื้อพาให้เกิด-ตายเท่านั้น
เพราะใจนั้นเป็นใจอนุปาทิเสสนิพพานของผู้สิ้นกิเลสโดยสมบูรณ์แล้ว
อันค�ำว่า ตายแล้วสูญ ก็ดี ค�ำว่า บาปไม่มก
ี ด
็ ี ค�ำว่า บุญไม่มก
ี ด
็ ี ค�ำว่า นรกไม่มี
ก็ดี ค�ำว่า สวรรค์ไม่มีก็ดี ค�ำว่า นิพพานไม่มีก็ดี เหล่านี้เป็นหลักวิชาในคัมภีร์ของ
กิเลสตัวครองไตรภพ มันเรียนจบวิชาเหล่านีแ้ ล้วจึงครองหัวใจสัตว์โลก แม้มน
ั จะโขก
จะสั บ สั ต ว์โ ลกลงหนั ก เบามากน้อ ยเพี ย งไร ก็ ท� ำ ได้ไ ม่ห วาดหวั่ น พรั่ น พรึ ง และ
สะทกสะท้านต่อผู้ใดว่าจะมาหาญสู้กบ
ั มัน เพราะวิชามันดี ทันสมัย สัตว์โลกยอมรับ
อย่างหมอบราบไม่กล้าฝ่าฝืน ร้อยทั้งร้อยวิชาทุกแขนงจากคัมภีร์กิเลสที่เสี้ยมสอน
ไว้ต้องเป็นวิชาลบล้างความจริงของธรรมที่แสดงไว้ทั้งสิ้น เช่น ความจริงแห่งธรรม
แสดงไว้ว่า ตายแล้วเกิด วิชาจากคัมภีร์ของกิเลสต้องสอนกลับกันว่า ตายแล้วสูญ
เช่น ธรรมว่า บาปมี บุญมี นรกมี สวรรค์มี นิพพานมี วิชาของกิเลสจะปฏิเสธหรือ
ลบล้างทันทีว่า บาปไม่มี บุญไม่มี นรกไม่มี สวรรค์ไม่มี นิพพานไม่มี ดังนี้ ทุกคัมภีร์
ไม่ก้าวก่ายกัน
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ดังนั้นพวกเราชาวพุทธจ�ำต้องได้พิจารณาเลือกเฟ้นด้วยความละเอียดถี่ถ้วน
ไม่งน
ั้ ต้องโดนคัมภีร์ของกิเลสฉุดลากลงเหวลงบ่อลงนรกอเวจีเพราะความหลงเชือ
่
กลมัน ชนิดไม่มใี ครช่วยได้เพราะสายเกินแก้เสียแล้ว การแก้หรือการช�ำระล้างกิเลส
และคัมภีร์ของกิเลสทีฝ
่ ังจมอยู่ภายในใจเรา จึงควรแก้ควรล้างด้วยคัมภีร์พท
ุ ธธรรม
เสียแต่บด
ั นีท
้ ย
ี่ งั มีชวี ต
ิ และเป็นกาลอันควรอยู่ ตายแล้วหมดโอกาสจะท�ำได้ นอกจาก
เสวยผลดี-ชั่ว ที่ตนเคยท�ำไว้เมื่อคราวเป็นมนุษย์เท่านั้น
ค�ำว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ นั้นท่านสอนให้พึ่งตัวเอง ไม่ให้หวังพึ่งใครใน
ภพก�ำเนิดใดทัง้ สิน
้ ท่านสอนให้ทำ� ความดีเพือ
่ ตัวเองเสียแต่บด
ั นี้ จะอบอุ่นภายในใจ
ทั้งยังมีชีวิตอยู่และเวลาตายไป เนื่องจากความมีคุณธรรมคุ้มครองป้องกันตัว
ผิดกับผู้ไม่มบ
ี ุญมีธรรมอยู่มาก ซึ่งไปถือก�ำเนิดเกิด ณ ทีใ่ ด ก็มแ
ี ต่ก�ำเนิดทีเ่ กิดทีอ
่ ยู่
อันเป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆ กันหมด ขึน
้ ชือ
่ ว่ากิเลสตัวเป็นมารของธรรมแล้ว ต้องเป็น
มารของสัตว์โลกไม่มีทางสงสัย การแสดงออกของมันมีแต่การหลอกลวงสัตว์โลก
ให้เข้าสู่หลุมถ่านเพลิงคือกองทุกข์ไม่มีประมาณโดยถ่ายเดียว หาที่พอเชื่อถือ
และยึดเป็นที่อาศัยชั่วระยะเดียวก็ไม่ได้ ผลเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟทุกกิ่งทุกแขนง
ไม่มเี กาะมีดอนพอให้หายใจด้วยมันได้ ปราชญ์ท่านจึงต�ำหนิตเิ ตียนมาตลอดทุกยุค
ทุกสมัย ไม่เคยยกยอบ้างเลยว่ากิเลสก็ทำ� ให้โลกร่มเย็น กิเลสก็เป็นธรรมให้ความ
เสมอภาคยุติธรรมแก่โลก เป็นต้น นอกจากกลหลอกลวงเต็มตัวของมันมาทุกยุค
ทุ ก สมั ย ไม่เ คยทิ้ ง ลวดลายแห่ง การปลิ้ น ปล้อ นหลอกลวงสั ต ว์โ ลกผู ้โ ง่เ ขลาที่
น่าสงสารบ้างเลย ส�ำหรับธรรมมีแต่ความอ่อนโยนเมตตาสงสารกรุณาช่วยให้สต
ั ว์โลก
พ้นจากความโง่เขลาเบาปัญญา ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานต่างๆ พยุงส่งเสริม
ให้บรรเทาเบาบางจากทุกข์ ให้มีความสงบสุขโดยถ่ายเดียว ระหว่างกิเลสกับธรรม
ต่างกันมากจนหาส่วนเทียบกันไม่ได้ เดินสวนทางกันร้อยเปอร์เซนต์ กิเลสหลอกลวง
สั ต ว์ผู ก มั ด สั ต ว์ใ ห้จ มอยู ่ใ นวั ฏ ทุ ก ข์โ ดยถ่า ยเดี ย ว ส่ว นธรรมพยุ ง ส่ง เสริ ม สั ต ว์
รื้อขนสัตว์ให้ขึ้นจากวัฏทุกข์โดยล�ำดับจนถึงวิมุตติหลุดพ้นไปได้โดยสิ้นเชิง ฉะนั้น
ระหว่างกิเลสกับธรรมจึงต่างกันมากดังที่กล่าวมาดังนี้”
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หลวงตาบั ว ผู ้เ ขี ย นกราบเรี ย นถามความรู ้สึ ก ของท่า นที่ มี ต ่อ ขั น ธ์เ วลานั้ น
ท่า นเทศน์เ สี ย ยกใหญ่ร าวกั บ ไม่มี โ รคภั ย ไข้เ จ็ บ อ่อ นเพลี ย ในธาตุ ขั น ธ์บ ้า งเลย
พูดจนผู้ฟังสะดุ้งไปตามๆ กัน ทั้งสุ้มเสียง ทั้งกิริยาการแสดงออก ทั้งความเข้มข้น
แห่งธรรมที่หลั่งไหลออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ของท่านเวลานั้น ซึ่งไม่มีใครคาดฝันว่า
ท่านจะสามารถฝืนขันธ์แสดงได้อย่างถึงพริกถึงขิงถึงกิเลสถึงธรรมขนาดนั้น ผู้ฟัง
ทัง้ หลายต่างยิม
้ แย้มแจ่มใสหูตาสว่างไปตามๆ กันในขณะนัน
้ ผู้เขียนมีนส
ิ ย
ั ไม่พอดี
จึงมักไม่มีความอิ่มพอในธรรมที่ท่านเมตตาอธิบายให้ฟัง ยังอยากฟังให้ยิ่งขึ้นไป
แล้วสอดแนบปัญหาธรรมแถมพกถวายท่านตอนท้าย
“ต่อ ไปนี้ ค รู บ าอาจารย์จ ะนั บ วั น หายวั น หายคื น ไปโดยล� ำ ดั บ และหายขาด
เป็นปกติในธาตุขน
ั ธ์ ไม่อาจสงสัยเลย เพราะธรรมทีค
่ รูบาอาจารย์โปรดเมตตาครัง้ นี้
เป็นธรรมประเภทเผาเกลี้ยงเตียนโล่งโรคในขันธ์ โรคต้องแตกกระจายไปหมด
ไม่มโี รคชนิดใดจะหาญสู้ธรรมประเภทเผาเกลีย
้ งนีไ้ ด้ แม้แต่กิเลสทีเ่ หนียวแน่นกว่า
โรคชนิดต่างๆ มันยังต้องพินาศไปเพราะธรรมประเภทนี้สังหารท�ำลาย”
ท่านตอบอย่างน่าฟังและฝังใจไม่มีวันลืมว่า
“ขันธ์เป็นขันธ์ โรคเป็นโรค กิเลสเป็นกิเลส ธรรมเป็นธรรม มันคนละอย่าง
หยูกยาควรแก่การรักษาโรคปราบโรค ธรรมควรแก่การแก้กิเลสปราบกิเลส จะน�ำมา
ปราบโรคบางชนิดมันไม่เหมาะสมกัน โรคทีค
่ วรจะหายด้วยธรรมก็มี ทีไ่ ม่อาจหายได้
ด้วยธรรมก็มี ผู้ปฏิบต
ั ค
ิ วรท�ำความเข้าใจเอาไว้ อย่าให้ความรู้ ความเชือ
่ การกระท�ำ
เลยเถิดแห่งธรรมคือความพอดี การแสดงวันนี้ เราแสดงเป็นธรรมล้วนๆ เพื่อ
ความรื่นเริงในธรรมทั้งหลายและเพื่อถอดถอนกิเลสในขณะฟัง มิได้เกี่ยวกับขันธ์
จะหายโรคจะพินาศดังที่เข้าใจนั้น ขันธ์จะหายหรือจะตายไม่สำ� คัญ แต่สำ� คัญที่ให้
กิเลสตายจากใจเพราะธรรมที่แสดงนี้เผาผลาญ นั่นเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่ง
ส�ำหรับพวกเรานักปฏิบัติธรรม ดังนั้นจงพากันพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญาใน
ธรรมที่กล่าวมา จะเป็นก�ำลังใจและส่งเสริมอุบายสติปัญญาถอดถอนกิเลสภายใน
ออกได้เป็นวรรคเป็นตอน ครัง้ พุทธกาลท่านฟังธรรมด้วย โอปนยิโก น้อมธรรมเข้า
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สู่ตนโดยล�ำดับทีไ่ ด้ยน
ิ ได้ฟัง ไม่ยอมให้ธรรมนัน
้ รัว่ ไหลหลุดลอยผ่านหูผ่านใจไปเปล่าๆ
ดังพวกเราส่วนมากฟังกัน ผลคือการแก้การถอดถอนกิเลสในขณะฟังจึงไม่ค่อย
ปรากฏเท่าที่ควร ดีไม่ดีคอยสั่งสมกิเลสในขณะฟังยังมีดาษดื่น เพียงแต่ไม่สนใจ
คิดกัน จึงไม่ทราบได้ว่าตนฟังเพื่อธรรมหรือฟังเพื่อกิเลสพอกพูนตัวหัวเราะธรรม
พระพุทธเจ้าแลสาวกท่านเทศน์ เทศน์จากธรรมของจริงภายในพระทัยและ
ใจล้วนๆ มิได้เทศน์จากความจ�ำของสัญญาดังพวกเราเทศน์ ปฏิปทาเครื่องด�ำเนิน
ทุกประเภท ทั้งหยาบ ทั้งกลาง ทั้งละเอียด ท่านบ�ำเพ็ญมาอย่างเต็มก�ำลังและรู้
อย่างเต็มพระทัยและเต็มหัวใจ ทั้งฝ่ายมรรคเป็นขั้นๆ ทั้งฝ่ายผลเป็นภูมิๆ นับแต่
ภูมิต�่ำจนถึงภูมิอันสูงสุดวิมุตติหลุดพ้น ท่านจึงเทศน์อย่างไม่อัดไม่อั้น มีแต่ธรรม
บริสท
ุ ธิล
์ ้วนๆ หลัง่ ไหลออกมาจากกระแสแห่งใจกลมกลืนกันออกมากับกระแสเสียง
ผู้ฟังด้วยความสนใจมุ่งต่อความจริงล้วนๆ จึงสามารถตักตวงเอาธรรมของจริงขึน
้ มา
อย่างเต็มหัวใจ ไม่ขาดทุนสูญดอกจากการฟังธรรมแต่ละครัง้ ๆ กิเลสจะเป็นประเภทใด
ก็ตาม แม้ฝังลึกลงขั้วหัวใจ เมื่อสติปัญญาธรรมเป็นต้น เขย่าก่อกวนลวนลามอยู่
ไม่หยุดยัง้ กิเลสย่อมโยกคลอนและถูกถอนขึน
้ มาทีละชิน
้ ละอัน สุดท้ายใจก็เป็นเรือน
ร้างว่างเปล่าจากกิเลสทัง้ ปวง กลายเป็นใจทีส
่ มบูรณ์ด้วยธรรมขึน
้ มาอย่างไม่คาดฝัน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ จงพากันตัง้ ใจฟัง ตัง้ ใจปฏิบต
ั ภ
ิ าวนาให้ถงึ ใจทุกอย่าง
ความจริงใจต่อธรรมเข้าถึงไหน ความโยกคลอนถอนตัวของกิ เลสจะกระเทือน
ถึ ง นั้ น โดยไม่ต ้อ งสงสั ย ทั้ ง ครั้ ง นี้ แ ละครั้ งพุ ทธกาล ผู ้ป ฏิ บั ติ จ ริ งสามารถบรรลุ
มรรคผลนิพพานได้เท่าเทียมกัน สมกับธรรมเป็นหลักธรรมชาติคงเส้นคงวา มัชฌิมา
ปฏิปทา เป็นธรรมเหมาะสมกับการฆ่ากิเลสให้หลุดลอยจากใจมาแล้วทุกยุคทุกสมัย
ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่า จงระวังกิเลสอย่างเดียวที่เป็นคู่แข่งธรรม อย่าให้มันปีน
ขึ้นบนหัวได้ จะถ่ายรดลงทันที จงระวังให้ดี เอาละ พูดพอเป็นคติเตือนใจท่านผู้มี
ความจงรักภักดีต่อครูอาจารย์ อุตส่าห์มาเยี่ยมเยียนตามจารีตประเพณีของคน
ผู้เคารพนับถือกัน”
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อาการป่วยท่านค่อยทุเลา
และหายเป็นปกติในที่สุด

นับแต่ท่านเริ่มป่วยดังที่เขียนผ่านมาแล้วเป็นเวลา
๔ เดื อ นกว่า บรรดานายแพทย์ผู ้พ ยาบาลรั ก ษา
มี ศ.จ.นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ เป็นต้น
ตลอดนายแพทย์แ ละพยาบาล
ทางโรงพยาบาลอุดรธานี ต่างท่านมิได้
นิ่งนอนใจ ช่วยกันพยาบาลรักษาท่าน
สุดก�ำลังความสามารถเรื่อยมาแต่เริ่ม
แรกป่ว ยจนอาการกลั บ ดี ขึ้ น เพราะ
คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพยาบาลรักษา
และค่อยดีขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นปกติได้
นับว่าหลวงปู่ท่านชุบชีวต
ิ ใหม่เป็นผู้ใหม่
ขึ้นมาในหลวงปู่องค์เก่า ต้องขออภัย

ท่านผู้อ่านมากๆ ด้วยทีเ่ รียนเล่าประวัติ
การป่ว ยของหลวงปู ่ข าวเพี ย งย่อ ๆ
ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความเป็นมา
ทัง้ นีเ้ พราะหลวงตาผู้เขียนก็แก่มากแล้ว
สุขภาพไม่อ�ำนวย งานก็ยุ่งและสับสน
ราวกับตามรอยโคในคอกนัน
่ แล จึงหวัง
ได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านด้วยดี
(ตอนป่วยปี ๑๐ จบแค่นี้)
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ที่แปลกอยู่อย่างหนึ่ง คือเวลาท่านนึกถึงอะไร สิ่งนั้นมักจะมาตามความร�ำพึง
นึกคิดท่านเสมอ เช่น นึกถึงช้างว่าหายหน้าไปไหนเป็นปีๆ แล้วไม่เห็นผ่านมาทางนี้
บ้างเลย หรือถูกนายพรานยิงตายเสียแล้ว พอตกกลางคืนดึกๆ ช้างตัวนัน
้ ก็มาหาจริงๆ
และเดินตรงเข้ามายังกุฎีที่ท่านพักอยู่ มายืนลูบคล�ำสิ่งต่างๆ ในบริเวณกุฏีท่าน
พอให้ทราบว่าเขามาหาแล้วก็กลับเข้าป่าเข้าเขาและหายเงียบไปเลยไม่กลับมาอีก
เวลาร�ำพึงนึกถึงเสือก็เหมือนกัน ว่าเสือที่เคยเดินผ่านมาที่นี่บ่อยๆ บัดนี้หายหน้า
ไปไหนนานแล้วไม่เห็นมาอีก หรือถูกเขาฆ่าตายกันหมดแล้ว เพียงนึกถึงเสือตอนกลางวัน
แต่พอตกตอนกลางคืน เสือก็มาเที่ยวเพ่นพ่านภายในวัดและบริเวณที่ท่านพักอยู่
จริงๆ พอเป็นนิมต
ิ ให้ท่านทราบว่าเขายังอยู่ ยังไม่ตายดังทีว่ ต
ิ กถึง แล้วก็หนีไป ไม่มา
ซ�ำ้ ๆ ซากๆ อีกเลย
ท่านเล่าว่าตอนนึกถึงสัตว์ต่างๆ รู้สึกแปลกอยู่มากผิดธรรมดา พอนึกถึงทีไร
ถึงสัตว์ชนิดไร สัตว์ชนิดนัน
้ มักจะมาหาท่านแทบทุกครัง้ ทีน
่ ก
ึ ถึงเขา คล้ายกับมีอะไร
ไปบอกข่าวให้สต
ั ว์นน
ั้ ๆ ทราบและให้มาหาท่าน พระวิเศษทางภายในอย่างท่านคงมี
เทพาอารักษ์คอยให้อารักขาและคอยอ�ำนวยความสะดวกตามความคิดเห็นต่างๆ
อยู่เสมอ พอคิดอะไรขึ้นมาจึงมักมีเครื่องสนองตอบทางความคิดเสมอมา ถ้าไม่มี
ท�ำไมจะมีอะไรมาหาท่านตรงตามความคิดเสียทุกครั้งเช่นนั้น อย่างเราๆ ท่านๆ
คิดคนละกี่ร้อยกี่พันเรื่องและกี่ร้อยกี่พันหน ก็ไม่เห็นมีอะไรมาตอบสนองความ
นึกคิดความต้องการบ้างเลย พอให้ทราบว่าเราก็มอ
ี ะไรดีๆ พอตัวผู้หนึง่ ทีค
่ วรได้รบ
ั
ความเทิดทูนอย่างท่าน นอกจากคิดลมๆ แล้งๆ ไป พอให้กวนใจได้รบ
ั ความล�ำบาก
ทรมานเปล่าๆ เท่านัน
้ ไม่เห็นมีอะไรพอเป็นชิน
้ ดีแฝงมาบ้างเลย จึงน่าอับอายความคิด
ของตัวทีข่ นแต่กองทุกข์มาให้วน
ั ละกีร่ ้อยกีพ
่ น
ั เรือ
่ งจนสมองทือ
่ หมดก�ำลังทีจ่ ะท�ำงาน
ต่อไป
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ปฏิปทาการด�ำเนินของหลวงปู่
ทั้งสมัยยังหนุ่มและชราภาพ

หลวงปู่ขาวท่านมีนิสัยใจเด็ดเดี่ยว ความเพียรกล้า
ทั้งสามอิริยาบถ
คือ เดินจงกรมก็เก่ง เดินแต่ฉน
ั เสร็จ
แล้วถึงเทีย
่ ง เข้าพักร่างกายพอบรรเทา
ขันธ์ แล้วเข้านั่งสมาธิพอประมาณราว
๑-๒ ชั่วโมง จากนั้นก็เข้าสู่ทางจงกรม
ท�ำความเพียร ละหรือถอดถอนกิเลส
ประเภทต่างๆ ทีเ่ คยฝังจมอยู่ภายในใจ
สัตว์โลกไม่เคยบกบางเหมือนสิ่งอื่นๆ
กีช
่ วั่ โมงท่านไม่ค่อยก�ำหนด จนถึงเวลา

ปัดกวาดบริเวณทีอ
่ ยู่ของพระองค์เดียว
ที่ ไ ม่ช อบกั ง วลกั บ สิ่ ง ใดผู ้ใ ด ท่า นจึ ง
ออกมาปัด กวาด สรงน�้ ำ นั่ ง ร� ำ พึ ง
ไตร่ตรองอรรถธรรมในแง่ต่างๆ ตาม
อั ธ ยาศั ย หลั ง จากนั้ น ส่ว นมากท่า น
มั ก เข้า ทางจงกรมมากกว่า การเข้า
นั่ ง สมาธิ ภ าวนา ท่า นเดิ น จงกรม
แต่ละครั้งราว ๓-๔-๕ ชั่วโมง บางครั้ง
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ถึง ๖ ชั่วโมง จึงจะเข้าที่พัก ซึ่งส่วนมากมัก เป็นเพิงบ้างเป็นปะร� ำเล็ก ๆ บ้าง
ในหน้าแล้ง ฝนไม่ตก ถ้าหน้าฝนก็อยู่กุฎีซึ่งเป็นกระต๊อบพอหมกตัวอยู่ได้ ไม่หรูหรา
น่า อยู ่อ ะไรเลย ยั ง น่า สั ง เวชด้ว ยซ�้ ำ ในสายตาของผู ้เ คยอยู ่ด ้ว ยความปรนปรื อ
หรู ห รามาก่อ น เริ่ ม ไหว้พ ระสวดมนต์ก ่อ นนั่ งสมาธิ ภ าวนา ท่า นชอบสวดมนต์
นานด้วยกว่าจะหยุด เวลาเป็นชั่วโมงๆ หลังจากไหว้พระสวดมนต์ก็เข้าที่ทำ� สมาธิ
ภาวนาต่อไปเป็นหลายๆ ชั่วโมงกว่าจะพักผ่อนหลับนอน
การเดินจงกรมของท่านก็นาน การนั่งภาวนาก็นานเป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมง
การยืนก็นาน เมือ
่ ถึงวาระทีค
่ วรยืนร�ำพึงอรรถธรรมภายในใจด้วยปัญญา ท่านยืนได้
เป็นชั่วโมงๆ เช่นกัน จนกว่าจะหมดปัญหาจากข้อธรรมที่ร�ำพึงไตร่ตรองนั้นๆ
ท่านจึงก้าวเดินจงกรมในท่าเดิมต่อไป การนั่งสมาธิภาวนา ท่านนั่งจนตลอดรุ่งได้
ในบางคืน ท่านเคยนั่งตลอดรุ่งอยู่บ่อยๆ สมัยยังหนุ่มอยู่บ้าง แต่ไม่ถึงกับหนุ่มฟ้อ
ดังพระเณรหนุ่มทั้งหลาย เพราะตอนท่านออกบวช อายุท่านก็ได้สามสิบกว่าปีแล้ว
ท่านเป็นนักรบนักต่อสู้ในทางธรรมจริงๆ ท่านเคยเทศน์ให้พระเณรฟังอย่างเด็ดๆ
ก็มีในบางโอกาสว่า
“ท่า นทั้ ง หลายทราบไหมว่า สกุ ล ของกิ เ ลสที่ ค รองอ� ำ นาจบนหั ว ใจสั ต ว์โ ลก
ในไตรภพมานานจนประมาณกาลเวลาของมันไม่ได้นั้น เป็นสกุลที่เหนียวหนับ
ตับแข็งมาก มีกำ� ลังมาก ฉลาดแหลมคมมากยิง่ กว่าน�ำ้ ซับน�ำ้ ซึมเป็นไหนๆ กลมารยามาก
ร้อ ยสันพันคม คว�่ ำกิ นหงายกิ นปลิ้นปล้อ นหลอกลวงสัตว์โ ลกไม่อ าจพรรณนา
วิ ช าการและลวดลายของมั น ให้จ บสิ้ น ลงได้ เนื่ อ งจากมั น มี ม ากยิ่ ง กว่า ท้อ งฟ้า
มหาสมุทรสุดสาครเป็นไหนๆ ในสามแดนโลกธาตุนี้อยู่ในข่ายแห่งวิชาและอ�ำนาจ
ของมันครอบง�ำทัง้ สิน
้ ไม่มชี ่องว่างแม้เม็ดทรายหนึง่ ทีว่ ชิ ากลอุบายอันแยบคายของ
มันจะไม่เข้าไปเคลือบแฝงหรือซึมซาบอยู่ หากเป็นตุ่มก็เต็มตุ่มล้นตุ่ม เป็นยุ้งก็เต็มยุ้ง
เป็นฉางก็เต็มฉาง เป็นบ้านก็เต็มบ้าน เป็นเมืองก็เต็มเมือง เป็นโลกก็เต็มโลก
เป็นท้องฟ้ามหาสมุทรก็เต็มท้องฟ้ามหาสมุทร เป็นโลกธาตุกเ็ ต็มโลกธาตุ ไม่มวี ่างเว้น
จากมันคือสกุลกิเลสที่ทรงพลังมหาศาลจะไม่ดักข่ายครอบไว้ ทั้งสามโลกธาตุนี้คือ
อาณาจักรและขอบข่ายแห่งอ�ำนาจของสกุลกิเลสทั้งมวล และแน่นหนามั่นคงมาก
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ยากที่สัตว์ทั้งหลายจะเล็ดลอดหรือท�ำลายออกมาได้ นอกจากพระพุทธเจ้าและ
พระอรหันต์เท่านัน
้ ถ้าท่านทัง้ หลายยังไม่ทราบวิชาร่ายมนต์กล่อมสัตว์โลกของมัน
ก็ขอนิมนต์ทราบแต่ขณะนี้ จะได้มส
ี ติตน
ื่ ตัวตืน
่ ใจ ไม่นงิ่ นอนดังทีเ่ ป็นมาและเป็นอยู่
เวลานี้
การพูดสกุลกิเลสให้ท่านทัง้ หลายฟังนี้ ผมพูดออกมาจากความทีเ่ คยเคียดแค้น
ต่อมันตามระยะเวลาและก�ำลังแห่งความเพียรที่เคยต่อสู้ห�้ำหั่นกับมัน ขั้นเริ่มแรก
มีแต่แพ้มันอย่างหลดลุ่ย หมดทางต่อสู้เป็นพักๆ ฟิตใหม่สู้ใหม่ สู้ใหม่เป็นพักๆ
และแพ้มน
ั แบบล้มลุกคลุกคลานเป็นตอนๆ พอโงหัวขึน
้ ได้บ้างก็ส้ใู หม่ๆ ด้วยใจของ
นักต่อสู้ โดยยึดเอาตายกับชัยชนะมันเป็นเดิมพัน สู้ไม่ถอย นั่งอยู่ก็สู้ คือก็เพียร
เดินอยู่ก็สู้ ยืนอยู่ก็เพียร นอนอยู่ถ้ายังไม่หลับก็สู้ ในท่าต่างๆ เป็นท่าต่อสู้ทั้งนั้น
แม้จะแพ้แล้วแพ้เล่าก็ไม่ถอย เพราะยังไม่ถึงจุดที่ตั้งเอาไว้ดั้งเดิมคือตายและชนะ
อย่างเด็ดขาดเท่านั้น จึงเป็นจุดที่ยุติการต่อสู้ เมื่อสู้ไม่ถอย เพียรไม่ถอย ก�ำลังและ
ความคล่องตัวแห่งสติปัญญาก็ค่อยๆ ขยับตัวขึ้นมา ใจที่เคยคึกคะนองเหมือนม้า
ตัวผาดโผนก็ค่อยสงบลงได้
ใจที่เคยเรียนเคยจ�ำได้แต่ชื่อแต่นามว่าสมาธิๆ ความสงบมั่นคงก็ค่อยปรากฏ
เป็นสมาธิความสงบมั่นคงขึ้นมาในตัวเองให้ได้เห็นได้ชมจนประจักษ์กับตัวเองว่า
อ้อ ค� ำ ว่า สมาธิ ๆ ที่ ท ่า นจารึ ก ไว้ใ นต� ำ รานั้ น ความจริ ง ความมี ความเป็น
ความปรากฏแห่งสมาธิแท้นั้นปรากฏขึ้นที่ใจนี้เองหรือ เออ บัดนี้เราหายสงสัย
เรื่องสมาธิในต�ำราแล้ว เพราะได้มาปรากฏองค์สมาธิอยู่กับใจของเราเอง เวลานี้
ใจสงบ ใจสว่าง โล่งภายในใจทีเ่ คยอัดอั้นตีบตันและปิดทางตัวเองมานานแสนนาน
เริ่มลืมตาอ้าปากพูดจาปราศรัยกับเพื่อนฝูงได้ด้วยความโล่งใจ แน่ใจ และมั่นใจต่อ
มรรคผลนิพพานว่าจะไม่ตายเสียก่อนจะได้ชม แม้เพียงขั้นสมาธิความสงบก็นับว่า
พอกินพอใช้ ไม่ฝืดเคืองส�ำหรับฐานะเราคนจนมาตลอดภพชาติต่างๆ
ต้นทุนแห่งอัตสมบัติคือสายทางแห่งมรรคผลนิพพานที่เรามั่นใจว่าจะต้องถึง
ในวันเวลาข้างหน้า คือ สมาธิสมบัติ ความสงบเย็นใจ เราได้เป็นต้นทุนประจักษ์
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แล้วเวลานี้ เรามีหวังในธรรมสมบัตข
ิ ั้นสูงส่งขึ้นไปโดยล�ำดับด้วยความพากเพียรที่
เป็นมาและเป็นอยู่ อิทธิบาทสี่นี้เริ่มปรากฏขึ้นมาบ้างแล้ว คือ ฉันทะ พอใจทั้งการ
บ�ำเพ็ญเพียรภาวนา พอใจทัง้ ผลทีป
่ รากฏกับใจขึน
้ มาเรือ
่ ยๆ ไม่ขาดวรรคขาดตอน
ราวกับน�ำ้ ซับน�ำ้ ซึม จิตใจชุ่มเย็นโดยสม�ำ่ เสมอในอิรย
ิ าบถต่างๆ วิรย
ิ ะ เพียรไม่ถอย
ทุกอิริยาบถ เป็นไปด้วยความเพียรปราบกิเลสถอนกิเลสสกุลมหิมา จิตตะ มีความ
ฝักใฝ่ใคร่ต่อการบ�ำรุงรักษาใจเพื่อธรรมรสอันโอชา พยายามระวังรักษาไม่ให้รส
อันเป็นพิษภัยแทรกสิงใจ วิมังสา พิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองมองหาเหตุหาผล
ทีม
่ าเกีย
่ วข้องกับใจด้วยความไม่ประมาท พยายามฝึกจิตทีเ่ คยโง่เพราะความปิดบัง
ของกิเลสให้คลี่คลายขยายตัวขึ้นสู่ธรรมคือความฉลาดของสติปัญญา ใจไม่อับเฉา
เมามัวเหมือนแต่ก่อน อิทธิบาททั้งสี่นับวันมีก�ำลังเข้มแข็งขึ้นตามๆ กัน ทั้งฉันทะ
ทั้งวิริยะ ทั้งจิตตะ และวิมังสาธรรม กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีก�ำลัง
กล้าพร้อมเผชิญหน้ากิเลส โดยไม่เลือกกาล สถานที่ และเหตุการณ์ใด มีจิตมุ่งมั่น
จะหั่นแหลกกันโดยถ่ายเดียว
เมื่ อ สมาธิ ป รากฏเป็น ปากเป็น ทางพอตั้ ง ตั ว ได้แ ล้ว ก็ เ ร่ง ทางปัญ ญาออก
พิจารณาธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกประสานกันรวมลงในไตรลักษณ์ คือ
อนิจจํ ทุกข
ฺ ํ อนตฺตา อิทธิบาททัง้ สีจ่ งึ เริม
่ ประสานงานกันอย่างสนิทติดพันจนกลาย
เป็นอิทธิบาทอัตโนมัติไปตามสติปัญญาที่พาให้เป็นไปนับแต่บัดนั้นแล จะเรียกว่า
เข้าสู่สงครามกับกิเลสชนิดต่างๆ แบบตะลุมบอนก็ไม่ผิด เพราะความรู้สึกนึกคิด
ที่หนักไปในธรรมวิมุตติ นับวันเวลามีก�ำลังและสะกิดใจไม่หยุดหย่อนในลักษณะ
สู้ไม่ถอย เอาให้หลุดพ้นโดยถ่ายเดียว แม้จะตายก็ขอให้ตายในสนามรบ คือตาย
ในวงความเพียรท่าต่อสู้อย่างเดียว หากยังไม่ตายก็เอาให้กิเลสหมอบราบและ
ตายเกลือ
่ นให้เห็นประจักษ์ใจทุกระยะแห่งการต่อสู้ด้วยสติปัญญาซึง่ เป็นธรรมาวุธ
อันทันสมัย”
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ปฏิปทาที่ผาดโผนมาก
และเห็นผลประจักษ์

การท�ำความพากเพียรในขั้นเริ่มแรกและต่อมาจน
จิตสงบลงเป็นสมาธิได้ แม้จะเป็นความเพียรผาดโผน
ด้วยการเอาชีวิตเข้าประกันก็ตาม
แต่ก ารเพี ย รการต่อ สู ้ใ นระยะนี้
เป็นการต่อสู้ทบ
ี่ อบช�ำ้ มากแต่ผลปรากฏ
มี น ้อ ย ไม่ส มดุ ล ย์กั น ทั้ ง นี้ เ พราะยั ง
ไม่ร้วู ธิ ก
ี ารต่อสู้และพากเพียรเท่าทีค
่ วร
แต่นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมทั้ ง หลายจ� ำ ต้อ ง
ยอมรับยอมโดนความบอบช�้ำไปก่อน

เพื่ อ ทราบเหตุ ผ ลจากประสบการณ์
ที่ เ คยผ่า นมาแล้ว ปรั บ ตั ว ปรั บ ความ
เพียรให้เหมาะสมยิง่ ขึน
้ ในอันดับต่อไป
ส�ำหรับผมเองเคยเป็นดังที่กล่าวมานี้
(หลวงปู่พูด) กว่าจะจับหลักเกณฑ์ได้
ก็เกือบเป็นเกือบตาย
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เมือ
่ การปฏิบต
ั ท
ิ างด้านปัญญาแยกแยะร่างกายส่วนต่างๆ ออกคลีค
่ ลายดูด้วย
ปัญหาจนปรากฏชัดทัง้ อสุภะอสุภงั ทัง้ อนิจจฺ ํ ทุกข
ฺ ํ อนตฺตา ในร่างกายโดยล�ำดับแล้ว
นั่นแลความเพียรจึงนับวันผาดโผนโจนทะยาน ทั้งประโยคพยายาม ทั้งสติปัญญา
ที่ก้าวออกสู่งานในวงกรรมฐานห้า มีเกสา โลมา เป็นต้น ตลอดสภาวธรรมทั่วๆ ไป
ด้ว ยความเพลิด เพลิน ในการพิจ ารณาและความเห็ นตามเป็นจริ งในสกนธ์ก าย
ส่วนต่างๆ จนตลอดทัว่ ถึง ประสานกับสภาวธรรมภายนอกซึง่ มีอยู่ทวั่ ไปว่ามีลก
ั ษณะ
อย่างเดียวกัน หายสงสัยและปล่อยวางไปโดยล�ำดับ สติปัญญาขัน
้ พิจารณารูปขันธ์นี้
ผาดโผนมาก ผิดธรรมดาของความเพียรภาคทั่วๆ ไป แต่ก็เหมาะสมกับงานซึ่งเป็น
งานหยาบทีจ่ ำ� ต้องใช้สติปัญญาอันผาดโผนไปตามๆ กัน เช่นเดียวกับท่อนไม้ซงึ่ อยู่
ในขัน
้ ทีค
่ วรถากอย่างหนักมือก็จำ� ต้องท�ำเช่นนัน
้ สติปัญญาทีท
่ ำ� การพิจารณาร่างกาย
ซึ่งเป็นขันธ์หยาบก็จ�ำต้องด�ำเนินไปตามความเหมาะสมของงาน เมื่อสติปัญญา
รู้เท่าและปล่อยวางขันธ์นี้แล้วก็ลดการพิจารณาแบบนั้นลงไปเอง เช่นเดียวกับไม้
ซึ่ ง นายช่า งดั ด แปลงลงถึ ง ขั้ น ที่ ค วรลดจากการถากการฟัน อย่า งหนั ก มื อ แล้ว
ก็ลดไปเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกฉะนั้น
ส่วนนามขันธ์ ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ นัน
้ เป็นขันธ์ละเอียด
การพิจารณาทางด้านปัญหาก็ละเอียดไปตามๆ กัน สติปัญญาทีพ
่ จิ ารณาขันธ์ทงั้ สีน
่ ี้
ย่อมเป็นไปอย่างละเอียดสุขม
ุ ราวกับน�ำ้ ซับน�ำ้ ซึมนัน
่ แล แต่การพิจารณาขันธ์ทงั้ สีน
่ ี้
พิจารณาลงในไตรลักษณ์ล้วนๆ จะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ได้ตามแต่ความถนัดของ
การพิจารณา ไม่มีค�ำว่าอสุภะอสุภังเหมือนพิจารณาร่างกายอันเป็นขันธ์หยาบ
การพิจารณาขันธ์สี่นี้จะพิจารณาขันธ์ใดก็ได้ตามแต่ถนัด เช่น ทุกขเวทนาขันธ์
เป็นต้น ประสานกันกับกายกับจิตกับทุกขเวทนา โดยพิจารณาแยกแยะเทียบเคียง
รูป ลักษณะ อาการ ความรู้สึก ว่าอะไรเป็นอะไร ทั้งสามอย่างนี้เป็นอันเดียวกัน
หรือเป็นคนละอย่าง แยกแยะดูให้ชัดเจนด้วยปัญญาจริงๆ อย่าสักแต่พิจารณา
พอผ่านๆ ไป นั่นเป็นลักษณะของกิเลสท�ำงาน เอาความขี้เกียจอ่อนแอมาทับเรา
ต่างหาก ซึ่งมิใช่ทางเดินของธรรมคือสติปัญญาอย่างแท้จริงด�ำเนิน จะไม่เห็น
ความจริงแต่อย่างใด ต้องพิจารณาแบบสติธรรม ปัญญาธรรม จนเป็นที่เข้าใจตาม
ความจริงอย่างถึงใจทุกส่วน
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อันความอยากหายจากทุกขเวทนานั้น อย่าอยากๆ อยากให้หายเท่าไรยิ่งเพิ่ม
สมุทย
ั ตัวผลิตทุกข์มากขึน
้ เท่านัน
้ แต่ให้อยากรู้อยากเห็นความจริงของทุกขเวทนา
ที่แสดงอยู่กับกายกับใจเท่านั้น นั่นคือความอยากอันเป็นมรรคทางเหยียบย�่ำกิเลส
ซึง่ จะท�ำให้เกิดผล คือการเห็นแจ้งตามความจริงของกายเวทนา จิตทีก
่ �ำลังพิจารณา
อยู่ในขณะนั้น ความอยากรู้จริงเห็นจริงนี้มีมากเท่าไร ความเพียรพยายามทุกด้าน
ยิ่งมีก�ำลังมากเท่านั้น ฉะนั้น จงสนใจเฉพาะความอยากรู้จริงเห็นจริงประเภทนี้
อย่างเดียว และผลักความอยากให้ทุกข์หายออกจากวงการพิจารณาในเวลานั้น
ทันทีๆ อย่าให้โผล่หน้าขึ้นมากีดขวางได้ จะมาท�ำลายความอยากประเภทมรรค
เพือ
่ ผลให้จมหายไปโดยไม่ร้ต
ู วั สิง่ ทีต
่ ้องการจะไม่เจอแต่จะไปเจอแต่ความกลัวตาย
ความอ่อนเปียกเรียกหาคนอื่นมาช่วยเหลือ ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสสมุทัยทั้งมวล
เข้าท�ำงานในวงความเพียร จึงรีบเตือนนักปฏิบัติจิตภาวนาไว้ เกรงจะเสียท่าให้มัน
เพราะกิเลสมักรวดเร็วมากกว่าธรรมจะตามรู้ตามเห็นทันมัน นักปฏิบัติจิตภาวนา
เท่านั้นจะรู้มารยาของกิเลสประเภทต่างๆ ดังกล่าวมาได้ดีประจักษ์ใจและขับไล่
ให้สิ้นซากไปได้ไม่สงสัย
การพิจารณาทุกขเวทนาในขันธ์มรี ป
ู ขันธ์เป็นส�ำคัญ จงอย่าค�ำนึงความเจ็บปวด
รวดร้าวจะหาย ตัวจะเป็นจะตาย ยิ่งกว่าความอยากรู้อยากเห็นความจริงจากกาย
จากเวทนา จากจิต ซึ่งพร้อมจะแสดงความจริงให้นักปฏิบัติผู้แกล้วกล้าหน้านักรบ
เพื่อเรียนจบอริยสัจรู้ประจักษ์ด้วยสติปัญญาอันคมกล้าของตนอยู่แล้ว อันความ
กลัวเป็นกลัวตาย ความอยากให้ทก
ุ ข์หายในเวลานัน
้ นัน
่ คือแม่ทพ
ั ใหญ่ของสกุลกิเลส
จะคอยท�ำลายบัลลังก์แห่งความเพียรทุกด้านให้ล้มละลายแบบไม่เป็นท่า จงพากัน
ทราบไว้ทุกๆ องค์ อย่าหลงกลมันซึ่งดักรออยู่ปากคอก จะออกกีดขวางต้านทาน
ทางเดินของธรรมอยู่ตลอดเวลาที่ได้ช่องได้โอกาส
กรุณาทราบไว้ด้วยว่า กิเลสทุกประเภทไม่เผลอเรอ อ่อนแอ ท้อแท้ เหลวไหล
เซ่อซ่าเซอะซะ เหมือนนักปฏิบัติภาวนาแต่กิริยา ส่วนใจปล่อยให้กิเลสฉุดลากไป
ถลุงหุงต้มกินเลี้ยงกันอย่างเอร็ดอร่อยพุงมันน่ะ ดังนั้นในเวลาที่เข้าด้ายเข้าเข็ม
ระหว่างทุกขเวทนากล้ากับสติปัญญาพิจารณาแยกแยะกันเพือ
่ หาความจริง จงขยับ
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สติปัญญาเพื่อต่อยเพื่อสู้ท่าเดียว คือสติปัญญาหมุนติ้วเข้าสู่จุดที่ทุกขเวทนากล้า
สาหัสปรากฏอยู่ในวงของกาย สติจดจ่อ ปัญญาคลี่คลายเวทนา กาย ใจ ที่ก�ำลัง
คลุกเคล้ากันอยู่ ว่าทัง้ สามนีเ้ ป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอัน แยกแยะดูให้ละเอียด
ถี่ถ้วน ย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนในระหว่างกาย เวทนา จิต ด้วยสติปัญญา
อย่าสนใจกับเรื่องทุกข์จะหายและการจะเป็นจะตาย ตลอดสถานที่เวล�่ำเวลาใดๆ
ทั้งสิ้นในขณะนั้น จงสนใจแต่การพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งในกาย ในเวทนา ในจิต
อย่างเดียว สติปัญญาจงให้เป็นปัจจุบน
ั จดจ่อต่องานอย่างใกล้ชด
ิ ติดพัน อย่าหันเห
อย่าคาดคะเน อย่าด้นอย่าเดา ทัง้ สมุทย
ั - ทุกข์ ทัง้ มรรค - นิโรธ ว่าจะเป็นอย่างนัน
้
อย่างนี้ ควรจะเป็นอย่างนัน
้ อย่างนี้ เพราะทัง้ นีล
้ ้วนเปิดช่องให้สมุทย
ั ท�ำงานของมัน
ในวงความเพียรและเพิ่มโทษเพิ่มทุกข์ให้แก่เราถ่ายเดียว ผู้ปฏิบัติจงระวังให้มาก
เพราะเป็นกิ เลสโดยแท้ที่ต้องระวังตั้งตัวอยู่เสมอ ไม่เผลอให้มัน ขณะเดียวกัน
ก็ตั้งท่าพิจารณาดังกล่าวแล้ว จงพิจารณาแบบตะลุมบอน ใครดีใครอยู่เป็นคู่เคียง
ของสัจธรรม วิมต
ุ ติธรรม ใครไม่ดจี งพังไป แต่อย่าให้เราผู้ทรงความเพียรพังก็แล้วกัน
ต้องสู้เพื่อให้กิเลสพังท่าเดียว ท่าอื่นไม่ถูกไม่เหมาะส�ำหรับนักปฏิบัติผู้เป็นเหมือน
นักรบในสงครามเพื่อชัยชนะโดยถ่ายเดียว
การพิจารณาทุกขเวทนาในกายประสานกันกับจิต แยกแยะทั้งสามอย่างนี้
ออกสู่ความจริงด้วยปัญญาไม่หยุดยั้ง ย่อมจะทราบความจริงของกาย ของเวทนา
ของจิต ได้อย่างชัดเจนหายสงสัย และได้ชย
ั ชนะเป็นพักๆ ตอนๆ ได้ความอาจหาญ
ในทุกขเวทนาตลอดความล้มความตายก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาเช่นเดียวกับ
กาย เวทนา จิต และหายจากความกลัวตายดังที่กิเลสเคยหลอกมาเป็นประจ�ำ
พอความจริงเข้าถึงกันแล้ว ต่างอันก็ต่างจริง กายก็จริงตามสภาพของกาย เวทนา
ก็จริงตามสภาพของเวทนา จิตก็จริงตามสภาพของจิต ต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบ
กระเทือนกัน แม้ความตายก็เป็นสัจธรรมความจริงอันหนึ่ง จะตื่นให้กิเลสหัวเราะ
ท�ำไม
เมื่ อ สติ ป ัญ ญาพิ จ ารณาไม่ถ อยจนทราบความจริ ง ของ กาย เวทนา จิ ต
ประจักษ์ใจแล้ว
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๑. ทุกขเวทนาดับวูบลงในขณะนั้น
๒. แม้ทุกขเวทนาไม่ดับ ก็ไม่ประสานกันกับจิตดังที่เคยเป็นมา
๓. จิตสงบตัวอย่างละเอียดลออและอัศจรรย์เกินคาด
๔. จิตที่สงบตัวนั้นปรากฏสักแต่ว่ารู้และอัศจรรย์เท่านั้น ไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง
๕. ขณะจิตสงบเต็มที่ กายหมดไปจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิง
๖. ถ้าจิตพิจารณารอบตัวและตัดขาดจากเวทนาแล้ว แต่ไม่รวมลงเป็นเอกเทศ
เป็นเพียงรู้ๆ อยู่ด้วยความรอบตัว ร่างกายก็สก
ั แต่ปรากฏว่ามี แต่ไม่ประสานกันกับจิต
นีค
่ อ
ื ผลแห่งการพิจารณาด้วยอุบายวิธท
ี ก
ี่ ล่าวมาเป็นดังนีใ้ นวงปฏิบต
ั ิ ถ้าอยากรู้
อยากเห็นอยากชม จงปฏิบต
ั ต
ิ ามวิธท
ี ก
ี่ ล่าวมา ทีเ่ คยได้อ่านในหนังสือซึง่ ท่านอธิบาย
ไว้จะมาปรากฏที่ใจของเราเองโดยไม่อาจสงสัย นี่คือวิธีการพิจารณาทุกขเวทนา
เวลาเกิดขึ้นกับร่างกาย จงพิจารณาอย่างนี้ จะรู้อย่างนี้จะเห็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่น
ในนามขันธ์หรือนามธรรมทั้งสามคือ สัญญา สังขาร และวิญญาณ เวลา
พิจารณาก็เกีย
่ วโยงกับกายเหมือนกันในบางกรณี ข้อนีย
้ กให้เป็นข้อคิดข้อพิจารณา
ของผู้ปฏิบต
ั จิ ะพึงรู้และปฏิบต
ั ต
ิ ่อตัวเองตามเหตุการณ์ทเี่ กิดกับตน เพราะนามขันธ์
ทั้งสามนี้ ท่านพิจารณาเป็นการเป็นงานอย่างแท้จริงหลังจากจิตรู้เท่าปล่อยวาง
รูปขันธ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อจิตยังไม่ปล่อยรูปขันธ์ การพิจารณาจ�ำต้องประสานถึง
รูปขันธ์อย่างแยกไม่ออก แต่ทงั้ นีเ้ ป็นหน้าทีแ่ ละเป็นกิจจ�ำเป็นของนักปฏิบต
ั จิ ต
ิ ภาวนา
โดยเฉพาะเป็นรายๆ ไป หากรู้กับตัวเองว่าจะควรพิจารณาทั่วไปกับขันธ์ทั้งหลาย
หรื อ จะพิ จ ารณาขั น ธ์ใ ดในกาลเช่น ไรโดยเฉพาะ ผู ้ป ฏิ บั ติ จิ ต ภาวนาเท่า นั้ น จะ
เข้าใจในการพิจารณาขันธ์ห้าให้เหมาะสมกับการปล่อยวางเป็นวรรคเป็นตอนไป
การพิ จ ารณาอย่า งกว้า งขวางก็ ใ นวงรู ป ขั น ธ์เ ท่า นั้ น รู ป ขั น ธ์นี้ พิ ส ดารอยู ่ม าก
การพิจารณาจึงไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใด สุดแต่ถนัดต่อการพิจารณา จะแยกแยะร่างกาย
ส่วนต่างๆ ออกเป็นชิ้นเป็นอันจากค�ำว่าสัตว์ว่าบุคคลก็ได้ จะพิจารณาเป็นอสุภะ
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สิ่งปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างก็ได้ จะพิจารณาไปทางไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อ ทั้ ง สามไตรลั ก ษณ์ก็ ไ ด้ จนจิ ต มี ค วามช� ำ นิ ช� ำ นาญทั้ ง ภาคอสุ ภ ะและภาค
ไตรลักษณ์จนหาที่ติดที่ข้องไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางไปเอง
เมื่อจิตปล่อยวางรูปขันธ์แล้ว จิตจะหมุนเข้าสู่นามขันธ์ทั้งสาม คือ สัญญา
สังขาร วิญญาณ อย่างเต็มสติปัญญาที่มีอยู่ต่อไป ไม่มีค�ำว่าท้อถอยลดละเลย
สติปัญญาจะหมุนตัวไปเองโดยไม่ถูกบังคับใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเป็นขั้นสติปัญญา
คล่องตัวแล้ว เรื่องสติปัญญาคล่องตัวนี้เริ่มเป็นมาแต่ขั้นพิจารณาอสุภะในรูปขันธ์
คล่อ งตั ว อยู ่แ ล้ว จนถึ ง ขั้ น ปล่อ ยวาง เมื่ อ ก้า วเข้า สู ่ สั ญ ญา สั ง ขาร วิ ญ ญาณ
จึ ง คล่อ งตั ว ต่อ การพิ จ ารณาทุ ก แง่ทุ ก มุ ม ไม่มี ค� ำ ว่า อื ด อาดเนื อ ยนายดั ง ที่ เ คย
เป็นมา นอกจากต้องรัง้ เอาไว้เมือ
่ เห็นว่าจะเพลินต่อการพิจารณาจนเกินไป ไม่ยอม
พักตัวในเรือนคือสมาธิ ที่เคยเห็นในต�ำราว่า มหาสติ มหาปัญญา นั่นจะปรากฏ
กับสติปัญญาของผู้ปฏิบัติที่หมุนตัวไปกับการพิจารณาไม่หยุดหย่อนผ่อนคลาย
ในการท�ำงานไปเอง ไม่ต้องถามใคร
นับแต่ขน
ั้ รู้เห็นอสุภะเด่นชัดด้วยการพิจารณาเรือ
่ ยมา ความขีเ้ กียจ ความท้อแท้
อ่อนแอ ความอิดหนาระอาใจ หายหน้าไปหมด ไม่ปรากฏในจิตดวงนัน
้ เลย ด้วยเหตุ
นี้แลจึงท�ำให้รู้ประจักษ์ใจว่า อันความขี้เกียจไม่เอาไหนเป็นต้น มันเป็นสกุลกิเลส
ทั้งมวล เป็นตัวมัดแข้งมัดขามัดจิตมัดใจสัตว์โลกไว้ให้ก้าวสู่ความดีงามไม่ออก
พอถูกตปธรรม มีสติปัญญาเป็นต้น เผาผลาญให้พินาศไปแล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่มีใน
จิตใจเลย มีแต่ความเข้มข้นแห่งความเพียรทุกๆ อิรย
ิ าบถเว้นแต่หลับเท่านัน
้ นอกนัน
้
เป็นท่าแห่งความเพียรทัง้ สิน
้ กิเลสเหล่านัน
้ ไม่กล้ามาขัดขวาง แม้จะยังมีอยู่ภายใน
ใจก็ตาม เพราะนับวันจะ กุสลา มันอยู่แล้วอย่างมั่นใจ เพราะฉะนั้นการพิจารณา
นามขันธ์ทั้งสามของท่านผู้มีสติปัญญาอันเกรียงไกรมาแต่รูปขันธ์แล้วจึงคล่องตัว
รวดเร็ว ไม่มีสติปัญญาใดในโลกสมมุติจะรวดเร็วเทียมเท่าได้
จิตทีป
่ ล่อยรูปขันธ์แล้วยังต้องฝึกซ้อมสติปัญญาจากความคิดปรุงภาพแห่งขันธ์
ให้ปรากฏขึน
้ แล้วดับไป ปรากฏขึน
้ แล้วดับไปๆ จนรูปขันธ์ทป
ี่ รากฏขึน
้ จากความปรุง
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ดับอย่างรวดเร็วราวกับฟ้าแลบ จากนัน
้ ก็เป็นจิตว่างจากรูป จากวัตถุต่างๆ ทัง้ ภายใน
ภายนอก หมดความสนใจพิจารณาต่อไปอีก มีแต่หมุนเข้าสู่นามธรรมทั้งสาม
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสามโดยถ่ายเดียว โดยถือจิตเป็นเป้าหมายแห่งการ
พิจารณา เนื่องจากอาการทั้งสามนี้ปรากฏขึ้นจากจิตและดับไปที่จิต สังเกตสอดรู้
อาการเหล่านีข้ ณะเกิดและดับ เมือ
่ สติปัญญารู้เท่าทัน สัญญาก็ดี สังขารก็ดี วิญญาณ
ก็ดี จะมีเพียงปรากฏขึ้นแล้วดับไปๆ ไม่สืบต่อกับอะไร
จิตขัน
้ พิจารณานามธรรมนีเ้ ป็นจิตว่างจากสิง่ ภายนอกทัง้ ปวง แต่ยงั ไม่ว่างจาก
จิตและนามธรรมทัง้ สามนี้ จึงต้องพิจารณาจุดนีโ้ ดยความเป็น อนิจจ
ฺ ํ ทุกข
ฺ ํ อนตฺตา
ซ�้ำๆ ซากๆ จนจิตพอกับขันธ์และหยั่งเข้าสู่จิตล้วนๆ อันเป็นเรือนรังของอวิชชา
โดยเฉพาะ พิ จ ารณากั น ในจุ ด นั้ น กั บ นามขั น ธ์ป ระสานกั น จนสติ ป ัญ ญาเห็ น
ความเหลวไหลหลอกลวงของนามขันธ์พร้อมทั้งจิตอวิชชาประจักษ์ใจแล้ว อวิชชา
ภายในใจก็พังทลายหายซากลงไปในขณะนั้นด้วยสติปัญญาที่ทันสมัย
อวิชชาอันเป็นกิเลสโดยตรงนั้นดับ ส่วนขันธ์อันเป็นเครื่องมือของกิเลสอวิชชา
นั้นไม่ดับไม่หายซากไปกับอวิชชา แต่กลับมาเป็นเครื่องมือของจิตบริสุทธิ์และ
เป็นขันธ์ล้วนๆ ไม่มีกิเลสเข้าครองอ�ำนาจเหมือนแต่ก่อน เพราะจิตบริสุทธิ์ ธรรม
บริสท
ุ ธิ์ นัน
้ ไม่บบ
ี บังคับขันธ์เหมือนกิเลส และไม่ยด
ึ เหมือนกิเลส เพียงอาศัยขันธ์เป็น
เครื่องมือด้วยความยุติธรรมเท่านั้น นี่คือการล้างป่าช้าความเกิด - ตายให้สิ้นซาก
ไปจากใจ ปราชญ์ท่านล้างอย่างนี้แล จงพากันจ�ำไว้ให้ถึงใจและน�ำไปปฏิบัติให้
ถึงธรรม จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในขณะที่จิตเข้าถึงธรรมบริสุทธิ์เต็มดวง
นั่นแล หายสงสัยในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ โดยประการทั้งปวง สงคราม
ระหว่า งกิ เ ลสกั บ ธรรมต่อ สู ้กั น ภายในวงความเพี ย รของนั ก ปฏิ บั ติ จิ ต ภาวนา
โดยยึดใจเป็นเวทีสนามรบมาจบมายุติกันที่ใจดวงบริสุทธิ์หลังจากกิเลสสิ้นซากไป
หมดแล้ว ปัญหาทั้งมวลมาหมดกันที่นี่แล
ดังนัน
้ จึงขอนิมนต์พระลูกพระหลานทัง้ หลาย รู้เนือ
้ รู้ตวั ด้วยธรรมกระเทือนโลก
ที่ปลุกสัตว์ทั้งหลายให้ตื่นจากความหลับของกิ เลสแต่บัดนี้ ที่ก�ำลังมีครูอาจารย์
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สั่งสอนอยู่ จะไม่เสียทีให้กิเลสชนิดต่างๆ อยู่ร�่ำไปดังที่เคยเป็นมา ซึ่งน่าทุเรศ
เอานั ก หนาในสายตาของนั ก ปราชญ์ผู ้ฉ ลาดแหลมคมเหนื อ กิ เ ลสโดยประการ
ทัง้ ปวงแล้ว พวกเราทีถ
่ ก
ู กิเลสกล่อมใจให้หลับทัง้ ทีต
่ น
ื่ อยู่ มักเห็นขีด
้ ก
ี ว่าไส้ เห็นภัย
ว่าเป็นคุณ เห็นบุญว่าเป็นบาป เห็นหาบเห็นหามอันเป็นภาระหนักว่าเป็นเครื่อง
ประดับตกแต่งที่สวยงามอร่ามตาแช่มชื่นใจ ท�ำอะไรที่เป็นสารคุณจึงมักท�ำแบบ
สุกเอาเผากิน แบบขอไปทีๆ ผลจึงลุ่มๆ ดอนๆ หาความสม�ำ่ เสมอและหลักเกณฑ์
ไม่ได้ ราวกับไม้ปักกองขีค
้ วาย คอยแต่จะหกล้มก้มกราบหาความเป็นตัวของตัวไม่ได้
มีแต่ความไร้สาระเต็มตัวเต็มใจ กิริยาใดๆ แสดงออก มีแต่กิริยาอาการท�ำลาย
ตัวเอง ทั้งนี้เพราะความเคยชินของนิสัยที่ไม่ได้รับการเหลียวแลจากเจ้าของในทาง
ที่ถูกที่ดีเท่าที่ควร พระทั้งองค์ คนทั้งคน จึงกลายเป็นเศษพระเศษคนไปได้และ
เกลื่อนกล่นอยู่ในท่ามกลางแห่งคนดีซึ่งมีจ�ำนวนน้อยกว่าประเภทเศษเดนระหว่าง
แห่งพระดี พระแท้ ด้วยสุปฏิบัติ คนดี คนแท้ ด้วยทาน ศีล ภาวนา สัมมาคารวะ
กับพระเศษ พระเดน คนเศษ คนเดน เราจะสมัครทางไหน จงรีบตัดสินใจจากการ
พิ จ ารณาด้ว ยดี เ สี ย แต่บั ด นี้ เวลาตายแล้ว ความดี ง ามที่ พึ ง หวั ง มิ ไ ด้ขึ้ น อยู ่กั บ
ผ้าเหลืองที่ห่มคลุมและการนิมนต์พระมา กุสลา มาติกา บังสกุล อะไรนะ แต่มัน
ขึน
้ อยู่กบ
ั ตัวเราฝึกเราให้มี กุสลาธรรม คือความฉลาดเปลือ
้ งตนจากสิง่ ไม่ดท
ี งั้ หลาย
ขณะทีม
่ ชี วี ต
ิ อยู่ต่างหาก จะว่าผมไม่บอกไม่เตือน นีค
่ อ
ื ค�ำบอกค�ำเตือนท่านทัง้ หลาย
โดยแท้จ ริ ง อย่า งถึ ง ใจเรื่ อ ยมา ไม่มี เ พี ย งครั้ ง นี้ ห นเดี ย ว จงจดจ� ำ ให้ถึ ง ใจและ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามตลอดไป ด้วย อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ พยายามท�ำตนให้เป็นเนือ
้ เป็นหนัง
ของตนด้วยธรรมเครื่องด�ำเนินและส่องทาง จะไม่เป็นพระครึ เณรครึ พระล้าสมัย
เณรล้าสมัย คนครึ คนล้าสมัยต่อความดีงามและมรรคผลนิพพานที่พระพุทธองค์
ตรัสไว้อย่างสดๆ ร้อนๆ ด้วยพระเมตตาสุดส่วน ไม่มีใครเสมอเหมือน
ผมเองก็นับวันแก่ลง การแนะน�ำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ไม่สะดวก พระเณรก็นับวัน
หลั่งไหลมามากเพื่อรับการอบรมสั่งสอน ขณะมาอยู่และศึกษาอบรมก็จงตั้งใจจริง
อย่าน�ำความเหลาะๆ แหละๆ มาสังหารตนและท�ำลายเพือ
่ นฝูงผู้ตงั้ ใจปฏิบต
ั ธิ รรม
จะเสียไปทั้งเราและผู้อื่น ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ไว้หน้าใคร มันท�ำลายทั้งสิ้น ค�ำว่า
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พระๆ เณรๆ หรือความเข้าใจว่าเราเป็นพระเป็นเณรนั้น พึงทราบว่ากิเลสคือกิเลส
ทีเ่ คยเป็นข้าศึกต่อเราเต็มตัว ไม่กลัวใคร อย่าเข้าใจว่ามันจะมาถวายตัวเป็นลูกศิษย์
ก้นกุฏิ ถวายการอุปัฏฐากรักษาเพื่อเป็นความสะดวกปลอดภัยไร้สิ่งรบกวนในการ
ประกอบความพากเพียรของพระทีต
่ นเข้าใจว่าเป็นอาจารย์ของมันเลย จงทราบว่า
แม้เราบวชเป็นพระเป็นเณรแล้ว แต่กิเลสมันก็คือกิเลสอย่างเต็มตัวและขึ้นอยู่บน
หัวคน หัวพระ หัวเณร เรื่อยมา แต่ก่อนบวชจนบัดนี้ไม่ยอมลงเลย ฉะนั้น มันจึง
ไม่กลัวพระกลัวเณรและกลัวคนกลัวสัตว์โลกใดๆ ทั้งสิ้น แต่มันเป็นนายและเป็น
ข้าศึกของคนของสัตว์ของพระเณรเรื่อยมา และยังจะเรื่อยไปถ้าไม่รีบก�ำจัดมันเสีย
แต่บัดนี้ให้ฉิบหายสิ้นซากไปจากใจ
การเทศน์วันนี้ก็เทศน์อย่างหมดไส้หมดพุง ไม่มีอะไรหลงเหลือตกค้างอยู่
ภายในใจเลย ทัง้ เหตุคอ
ื ปฏิปทาเครือ
่ งด�ำเนิน เผ็ดร้อนหนักเบาประการใดทีเ่ คยต่อสู้
กับกิเลสมา ทั้งผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติมากน้อย หยาบ ละเอียด ก็ได้ขุดคุ้ย
มาแสดงให้ฟังอย่างหมดเปลือกหมดไส้หมดพุง ไม่มล
ี ล
ี้ บ
ั ปิดบังไว้แม้แต่น้อย ดังนัน
้
จงน�ำอุบายวิธีเหล่านี้ไปฝึกหัดดัดสันดานกิเลสตัวร้ายกาจแสนพยศของแต่ละท่าน
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ แต่ระวังอย่าให้กิเลสฝึกหัดดัดสันดานเอาเสียอย่าง
หมอบราบแทนที่จะดัดมันก็แล้วกัน ข้อนี้ผมกลัวนักกลัวหนา ไม่อยากเห็นไม่อยาก
ได้ยินเพราะผมเองเคยโดนมันดัดสันดานมาแล้ว จึงเป็นบทเรียนอย่างดีที่อดจะ
น�ำมาเตือนท่านทั้งหลายไม่ได้ ขอจบเสียที จงพากันสวัสดีมีชัยทั่วหน้ากัน
จบเทศน์เท่านี้
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หลวงปู่เริ่มป่วยจากโรคชรา

นับแต่ปี ๒๕๒๖ ย่างเข้ามา อาการเจ็บป่วยออดๆ แอดๆ
ของหลวงปู ่ก็ เ ริ่ ม ปรากฏมาพร้อ มๆ กั น ราวกั บ ได้
นัดแนะกันไว้
ท่านมักเจ็บป่วยบ่อยๆ ทั้งที่ปกติ
โรคชราก็ ท� ำ งานประจ� ำ ขั น ธ์อ ยู ่แ ล้ว
เริ่ ม ลุ ก และเดิ น ไปไหนมาไหนไม่ไ ด้
ต้องนอนอยู่กบ
ั ทีเ่ ป็นปีๆ อยู่แล้ว โรคที่
เพิม
่ ความทรุดโทรมก็ปรากฏขึน
้ เรือ
่ ยๆ
จนรู้เห็นได้ชัดในสายตาและความรู้สึก
ของบรรดาศิ ษ ย์แ ละประชาชนที่ เ ข้า

กราบเยีย
่ ม ส่วนคณะนายแพทย์ทค
ี่ อย
ดู แ ลรั ก ษาหลวงปู ่เ ป็น ประจ� ำ ไม่ข าด
ตลอดมานัน
้ คือ คณะแพทย์ทางอ�ำเภอ
หนองบั ว ล� ำ ภู และคณะแพทย์ท าง
โรงพยาบาลอุ ด รฯ ได้ค วบคุ ม ดู แ ล
อาการของท่านเป็นประจ�ำ ศาสตราจารย์
นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ นับว่าได้ดูแล
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ท่านหลวงปู่อย่างใกล้ชิดท่านหนึ่ง ทั้งเวลาปกติและเวลาเจ็บป่วย มีการไปๆ มาๆ
อยู่เสมอมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ทั้งหมอที่มาจากส�ำนักพระราชวังเป็นครั้งคราว
ช่วยกันพยาบาลรักษาท่านอย่างใกล้ชิดด้วยความสนิทใจและเคารพเลื่อมใสใน
หลวงปู่จริงๆ แม้เช่นนั้นอาการต่างๆ ก็คอยแต่จะก�ำเริบอยู่เสมอ ท่านมีอาการ
เวียนศีรษะเป็นประจ�ำ นั่งนานไม่ค่อยได้ นี่เป็นสาเหตุแห่งโรคชนิดอื่นจะตามมา
เช่น โรคบวมตามหลังมือหลังเท้า อ่อนเพลียมาก ฉันไม่ได้ อาการเหล่านี้ค่อยทวี
ความรุนแรงขึ้นทุก วันเวลาจนกลายเป็นคนไข้หนัก ทั้งๆ ที่หาไข้จริงๆ ไม่เจอ
เจอแต่อาการเหล่านี้ในองค์ท่าน ไม่ปรากฏมีโรคชนิดใดอย่างแท้จริงปรากฏเลย
ในความรู้สึกของหมอและคนทั่วไปจึงรวมลงในจุดเดียวกันว่า ท่านมรณภาพ
ด้วยโรคชราโดยแท้
การเขียนเรือ
่ งอาการป่วยของท่าน เห็นว่าไม่มอ
ี ะไรแปลกและพิสดารผิดธรรมดา
จึงเขียนเพียงย่อๆ พอท่านผู้อ่านทั้งหลายเข้าใจกัน
วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖ เวลา ๐๕.๔๕ น. หลวงปู่ก็มรณภาพ
ด้วยอาการอันสงบท่ามกลางสานุศิษย์ซึ่งมีจำ� นวนไม่มากนักในเวลานั้น เพราะเป็น
ตอนเช้า พระก็เริ่มออกบิณฑบาต ประชาชนก็ยังไม่มีมาก ที่กุฎีใหญ่ที่ท่านพักเป็น
ประจ�ำในวัดถ�้ำกลองเพล อ.หนองบัวล�ำภู จ.อุดรธานี
เมื่อข่าวมรณภาพของท่านแผ่กระจายออกไป ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
พระ เณร ทราบ ต่างก็หลั่งไหลมากราบเยี่ยมศพท่านเป็นจ�ำนวนมากจนไม่อาจ
พรรณนา ทางจังหวัดได้รายงานเรือ
่ งนีไ้ ปยังส�ำนักพระราชวังโดยด่วน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด
เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้เคลื่อนย้ายศพหลวงปู่มาตั้งบ�ำเพ็ญกุศลที่ “ศาลาเมตตา
อนาลโย” โดยเปิดโอกาสให้ศรัทธาประชาชนทั่วไปเข้ากราบนมัสการรดน�้ำศพ
ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
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เวลา ๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมา
พระราชทานน�้ำอาบศพและทรงเป็นประธานในงาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับไว้เป็นศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด และตั้งศพบ�ำเพ็ญ
พระราชกุศลพระราชทาน ๗ วัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ทรงพระราชทานโกศโถ ฉัตรเบญจา ตัง้ ประดับ
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินน
ี าถฯ พระราชทานเงินสีแ่ สนบาท เป็นค่าอาหาร
ถวายพระและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอด ๗ วันด้วย
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ประวัติอาพาธประกอบธรรม
ของพระอาจารย์ขาว อนาลโย
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์
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เมื่อเริ่มแรก

ตามประวัตขิ องท่านพระอาจารย์ขาว อนาลโย เมือ่ หนุ่มๆ
เป็นนักท่องเทีย
่ วกรรมฐานชัน
้ เยีย
่ ม ท่านออกเดินทาง
ทุกปีและได้สมบุกสมบันไปแทบทุกภาคของประเทศ
พอเรี ย นถามท่า นถึ ง ลั ก ษณะ
ป่า เขาล� ำ เนาไพรในแง่ที่ พ ระธุ ด งค์
สนใจ ท่า นจะเล่า อย่า งสนุ ก สนาน
และละเอียดลออทุกแห่ง โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ ง เขตแคว้น ภาคอี ส านและ
ภาคเหนื อ ท่า นได้สั ญ จรซ�้ ำ ๆ ด้ว ย
ความสนใจเป็นพิเศษ เล่ากันว่าท่านได้
ไปบรรลุธรรมชั้นสุดยอดในภาคเหนือ
ในเขตของจังหวัเชียงใหม่ ไม่ต้องสงสัย

ว่า ในสมั ย นั้ น สุ ข ภาพของท่า นจะอยู ่
ในระดั บ ยอดเยี่ ย ม เพราะได้ด� ำ เนิ น
ชีวิตอย่างอุดม ไม่ปรากฏว่าท่านมีโรค
ประจ� ำ ตั ว อย่า งใดที่ ส� ำ คั ญ นอกจาก
เป็น ไข้ป ่า ซึ่ ง เป็น ธรรมดาส� ำ หรั บ
พระธุดงคกัมมัฏฐานทุกองค์ กับโรค
กระเพาะปัส สาวะอั ก เสบเรื้ อ รั ง ซึ่ ง
อาจจะเป็นผลของโรคนิ่วตั้งแต่ในสมัย
หนุ่มๆ
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ท่านอาจารย์ได้สร้างบารมีอยู่ในป่าเขาเป็นเวลายาวนาน เกียรติคุณของท่าน
ได้แผ่กระจายไปในฐานพระกัมมัฏฐานผู้เคร่งครัดในการปฏิบต
ั แ
ิ ละมีปฏิภาณพิเศษ
ในการสั่งสอนธรรมะแก่ทายกทายิกาเป็นที่เลื่องลืออยู่ในภาคอีสานและภาคเหนือ
แต่ส�ำหรับ คนกรุงเทพฯ ในสมัยยี่สิบปีก ่อ นนี้ ท่านยังมีคนรู้จัก น้อ ยเพราะท่าน
ไม่ค่อยได้เข้าบ้านเข้าเมือง
เมือ
่ พ.ศ. ๒๕๐๕ ผู้เขียนและคณะได้เดินทางไปศึกษา “ชีวต
ิ พระป่า” ทีจ่ งั หวัด
อุดรธานีเป็นครั้งแรก เข้าใจว่าจะเป็นพวกกรุงเทพฯ คณะแรกหรือเกือบแรกที่ได้
ไปคลุกคลีกบ
ั พระธุดงค์กม
ั มัฏฐานซึง่ ปฏิบต
ั ธิ รรมอยู่ในป่าจริงๆ ทัง้ นีด
้ ้วยการชักจูง
และสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) แห่ง
วัดโพธิสมภรณ์ (อุดรธานี) ในปี ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นปีแรกนั้น พวกเรารวม ๗ คน
ได้ไปศึกษาธรรมะและปฏิบต
ั ธิ รรมอยู่ทวี่ ด
ั ป่าบ้านตาดของท่านพระอาจารย์มหาบัว
ญาณสัมปันโน โดยท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ได้จด
ั ส่งคณะแม่ครัวชัน
้ คุณนายและ
คหปตานี ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านไปคอยปรนปรือพวกเราให้อิ่มหน�ำส�ำราญทั้งๆ
ที่วัดอยู่กลางป่าจริงๆ (ไม่เหมือนกับสภาพในทุกวันนี้ซึ่งป่าเกือบจะไม่มีเหลือแล้ว)
พวกเราไปอยู่ได้เจ็ดวันก็เดินทางกลับกรุงเทพฯ
รุ่งขึน
้ ปี ๒๕๐๖ ก็กลับไปอีกด้วยความติดใจ ในครัง้ ทีส
่ องนีเ้ อง คุณสิรี อึง๊ ตระกูล
ซึง่ เราตัง้ สมญาว่า มหาอุบาสิกา เพราะความใจบุญของเธอ ได้พด
ู กับเราว่า “ไม่ลองไป
นมัสการท่านอาจารย์ขาวทีว่ ด
ั ถ�ำ้ กลองเพลบ้างหรือคะ ดีมากเหมือนกันนะคะ”
พวกเราตกลงไปดู โดยคุณสิรีจัดยานพาหนะให้ สมัยนั้นถนนไปสู่วัดถ�้ำกลองเพล
(ถนนอุดร-เลย ในปัจจุบน
ั ) ยังเป็นถนนลูกรัง มีสภาพดีกว่าทางเกวียนเพียงเล็กน้อย
พอรถไปส่งเราถึงเขตวัดก็ยางแตก (และแตกเกือบทุกครั้งที่พาเราไปที่นั่น) รถต้อง
จอดห่างวัดประมาณครึง่ กิโลเมตร และเดินข้ามห้วยไปโดยอาศัยต้นเปลือย (ตะแบก)
ต้นหนึง่ เป็นสะพาน เข้าวัดแล้วยังต้องเดินไปอีกหนึง่ กิโลเมตรครึง่ จึงถึงกุฏข
ิ องท่าน
อาจารย์ (หลังเก่า) ซึง่ สร้างอยู่ระหว่างก้อนหินใหญ่สองก้อน เป็นอาคารไม้ใต้ถน
ุ สูง
หลังคาสังกะสี มีห้องจ�ำวัดเล็กๆ หนึ่งห้อง กับห้องเฉลียงและห้องถาน ทั้งหมด
กว้างประมาณสี่เมตร ยาวประมาณหกเมตร
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ท่า นลงมานั่ ง รั บ พวกเราอยู ่บ นตั่ ง ซึ่ ง อยู ่บ นก้อ นหิ น แบบหน้า กุ ฏิ ลั ก ษณะ
ของท่านค่อนข้างผอม แต่ดูท่าทางแข็งแรง ทั้งๆ ที่ตอนนั้นท่านอายุถึง ๗๖ ปีแล้ว
คุณนายสิรีแนะน�ำให้ท่านรู้จักเรา แล้วท่านก็เทศน์โปรดเป็นข้อธรรมะสั้นๆ เราฟัง
ออกบ้าง ไม่ออกบ้าง เพราะท่านพูดค�ำพืน
้ เมืองเป็นส่วนมากและยังอมหมากอีกด้วย
แต่ก็พอจับเค้าได้ว่าท่านพูดเรื่องการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะของธรรมกถา
ทีเ่ ราติดใจคือความเด็ดขาด ชัดเจน และความคล่องตัวของค�ำสอนทีไ่ หลเรือ
่ ย
ออกมาจากปากของท่าน เวลาคุยกันดูท่านเป็นผู้ใจดี ใจเย็น แต่พอลงมือสอน
ก็เปลีย
่ นไปทันที ยิง่ พูดไปเสียงยิง่ ดังขึน
้ ชัดเจนขึน
้ เด็ดขาดขึน
้ จนในตอนท้ายแทบ
จะเป็นความดุดน
ั ลักษณะของเทศนาของท่านเป็นอย่างนีต
้ ลอดมาจนสมัยท้าย
เมื่อท่านเกิดเป็นอัมพาตขึ้น
หลังจากที่ท่านสอนจบลงแล้ว เราสนทนาเรื่องต่างๆ กับท่านต่อไปอีกหน่อย
แล้วก็นมัสการลากลับ หลังจากนั้นมา ทุกครั้งที่เราไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาด
ในเดือนเมษายน ตรงกับเวลาหยุดราชการ เราต้องเลยไปนมัสการท่านอาจารย์ขาวด้วย
ท่านสอนธรรมะให้เราทุกครั้ง เราค่อยๆ จับเนื้อความได้มากขึ้นด้วยความคุ้นกับ
เสียงของท่าน
ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๐๙ เราไปทอดกฐินที่วัดหนองแซงของท่านพระอาจารย์
หลวงปู่บัว ในคณะของเรามีท่านเจ้าคุณพระธรรมจินดาภรณ์อยู่ด้วย (ในปัจจุบันนี้
เป็นสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี วัดราชบพิธ) ท่านปรารภว่าอยากจะไปนมัสการ
ท่านอาจารย์ขาว เพราะยังไม่เคยพบ เราก็ตกลงไปภายหลังที่เสร็จเรื่องกฐินแล้ว
มีอุบาสิกาชาวอังกฤษผู้หนึ่งร่วมไปด้วย ในระหว่างเดินทางผู้เขียนได้กราบเรียน
ท่านเจ้าคุณว่า “ท่านอาจารย์ท่านมีเมตตามาก เราไปนมัสการท่านทีไร ท่านก็
เทศน์ให้ฟังทุกครั้ง เสียแต่ท่านพูดภาษาอีสาน พวกเราฟังไม่ใคร่ออก”
พอเราไปถึงท่าน กราบเรียนเรียบร้อยแล้ว ท่านอาจารย์ก็ลงมือเทศน์ขึ้นเอง
อย่างเจือ
้ ยแจ้วเป็นภาษาไทยกลางอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง ท่านเริม
่ ต้นว่า “โดยท�ำนอง
เดียวกันกับทีร่ อยเท้าของบรรดาสัตว์ทงั้ หลายทัง้ ปวงในโลกนี้ อาจจะรวมลงไป
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ในรอยเท้าของช้าง พระธรรมค�ำสัง่ สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทัง้ แปดหมืน
่
สีพ
่ น
ั พระธรรมขันธ์กอ
็ าจรวมลงได้ในธรรมข้อเดียว คือ สติ” แล้วท่านก็สาธยาย
ขยายความต่อไปด้วยความสมบูรณ์อย่างที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรว่า “อาทิกลฺยานํ
มชฺเฌกลฺยานํ ปริโยสานกลฺยานํ” งามในเบื้องต้น งามในเบื้องกลาง งามใน
เบื้องปลาย ผู้เขียนถึงกับน�้ำตาไหลด้วยความปีติในความกระจ่างแจ้งของธรรมะ
ที่ท่านแสดง
เมื่อท่านสอบจบลงก็ได้ก้มลงกราบ พร้อมกับเปล่งวาจาว่า “ผมฟังธรรมมา
มากแล้ว แต่ยงั ไม่เคยกระจ่างแจ้งซาบซึง้ เหมือนวันนีเ้ ลย” อุบาสิกาชาวอังกฤษ
ซึ่งเพิ่งมาอยู่เมืองไทยได้หกสัปดาห์และก�ำลังเรียนภาษาไทยอยู่ ได้ยืนยันแก่เราว่า
เธอได้พยายามตั้งใจฟัง พยายามจะให้เข้าใจ และก็ “เข้าใจเรื่อง” ได้ทั้งหมด
เทศน์ของท่านอาจารย์ได้ท�ำความประทับใจให้แก่เราทุกคน โดยเฉพาะผู้เขียนมี
ความดีใจเป็นทีย
่ งิ่ เพราะได้ตด
ิ เอาเครือ
่ งบันทึกเสียงไปด้วยและได้อด
ั ไว้โดยตลอด
ตัง้ ใจว่าหากกลับไปถึงบ้านแล้วจะถอดออกพิมพ์แจกแก่ผ้ท
ู ส
ี่ นใจเพือ
่ เผยแพร่ธรรมะ
ของท่านอาจารย์ซึ่งตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก
พอถึงกรุงเทพฯ แล้ว รุ่งขึ้นไปท�ำงานที่ศิริราชก็เอาเครื่องบันทึกเสียงไปด้วย
เอาไปให้คนไข้ผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและป่วยหนักอยู่เปิดฟัง โดยได้
ก�ำชับไว้อย่างหนักแน่นว่า “อย่ากดปุ่มแดง” แล้วผู้เขียนก็ไปท�ำงาน เย็นนั้นแวะ
รับเครื่องบันทึกคืนแล้วก็ลองเปิดดู ปรากฏว่าทั้งหมดถูกลบไปเสียแล้ว สอบถาม
ได้ความว่า ในตอนบ่ายหลานสาวของคนไข้ได้มาลองเปิดเครื่องบันทึกดู พบว่า
ไม่มีเสียงอะไร คงจะไปกดปุ่มแดงซึ่งเป็นปุ่มบันทึก เลยลบของเก่าหมดไปเลย
ผู้เขียนได้แต่นึกในใจว่า “นี่แหละมาร”
ในปีต่อไป ไปนมัสการท่านอาจารย์อีก ได้กราบเรียนขอให้ท่านกรุณาเทศน์
เรื่ อ งสติ ซ�้ ำ ท่า นก็ ต ามใจ แม้เ นื้ อ หาจะเป็น เรื่ อ งเดิ ม แต่ค วามกระจ่า งและ
ความซาบซึ้งเปรียบกันไม่ได้เลย ทั้งนี้เพราะการเทศน์ของท่านอาจารย์นั้นไม่ได้มี
การเตรียมไว้ล่วงหน้า “ไหลออกมาจากดวงจิตของท่าน” จริงๆ
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ในสมัยนัน
้ สุขภาพของท่านอาจารย์ยงั อยู่ในสภาพเยีย
่ ม แม้ว่าท่านจะอายุ
ใกล้แปดสิบแล้ว ก็ไม่มอ
ี าการของโรคทีส
่ ำ� คัญหรือความพิการอย่างใด ท่านเดิน
บิณฑบาตในวัดทุกเช้า มีธุระที่ไหนแม้ไกลๆ ท่านก็เดินไปได้ ท่านเดินจงกรม
หนึง่ ชัว่ โมงครึง่ ถึงสองชัว่ โมงทุกคืน ผู้เขียนเคยแอบเดินแข่งกับท่าน ยังต้องยอมแพ้
การปฏิบต
ั ต
ิ นและการภาวนาจิตทีก
่ ระท�ำอย่างหนักแน่นด้วยอิทธิบาท ได้สร้าง
ความแข็งแกร่งให้แก่ท่านอย่างหาเปรียบได้ยาก แม้เมื่อท่านอายุแปดสิบแล้ว
หลังจากการอาพาธครั้งใหญ่ (ซึ่งจะกล่าวต่อไป) เมื่อผู้เขียนไปขออนุญาตสลัก
พระพุทธรูป “พระพุทธบัณฑรนิมิต” ที่ก้อนหินใหญ่บนลานหินห่างขึ้นไปจากกุฏิ
ประมาณสามร้อยเมตร และสูงขึ้นไปตามลาดเขา ท่านอยากรู้ว่าจะใช้หินก้อนไหน
ท่านยังสามารถเดินฉิวน�ำหน้าไปถึงที่หมายอย่างสบาย
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บุญบันดาล

เย็นวันหนึง่ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ผู้เขียนได้รบ
ั
โทรศัพท์จากคุณสิรี อึ๊งตระกูล ซึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิด
ของท่า นอาจารย์ข าว พู ด มาจากอุ ด รธานี แ จ้ง ว่า
ท่านอาจารย์อาพาธ
มี อ าการหนั ก มาก เหตุ เ กิ ด โดย
ท่านเป็นไข้หวัดก่อน พระเณรพยาบาล
จนไข้ห ายแล้ว ก็ จั ด การสรงน�้ ำ ถวาย
ตามปกติ คืนนั้นเองไข้ก็กลับมาใหม่
อาการรุนแรงกว่าครั้งแรกมาก ถวาย
ยาไทยยาฝรั่ ง เท่า ไรๆ ไข้ก็ ไ ม่ล ด
คุณสิรีพยายามหาแพทย์แผนปัจจุบัน

ทีใ่ นเมืองออกไปรักษา ก็ไม่มใี ครยอม
ไป (ระยะนั้ น พวกก่อ การร้า ยก� ำ ลั ง
เหิมหาญมากถึงเข้าปล้นสถานีตำ� รวจฯ
ที่หนองบัวล�ำภู ห่างวัดเพียง ๑๒ กม.)
ซั ก ถามได้ค วามว่า อาการส� ำ คั ญ คื อ
ไข้สูง ไม่มีไอ ไม่มีปวดเจ็บที่ใด ผู้เขียน
คิ ด ว่า คงไข้ก ลั บ เพราะไปอาบน�้ ำ ถู ก
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ความเย็นเกินควร คงจะไม่ร้ายแรงนักเพราะดูท่าไม่มีโรคแทรก จึงแนะน�ำให้ไปหา
คุณหมอประวัติ หงส์ประภาส หัวหน้าหน่วยพัฒนาการแพทย์ฯ ของคณะแพทย์ศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ซึ่งตั้งส�ำนักงานชั่วคราวที่โรงพยาบาลอุดรธานี และมีหน่วยย่อย
อยู่ที่หนองบัวล�ำภู ใกล้วัด ให้คุณสิรีขอแพทย์สักคนหนึ่งไปช่วยรักษา
ต่อมาผู้เขียนได้โทรศัพท์ไปถึงหน่วยแพทย์ทโี่ รงพยาบาลอุดรฯ หัวหน้าหน่วยไม่อยู่
จึงพูดขอความช่วยเหลือไว้กับผู้ช่วย (คุณหมอสายสงวน อุณหนันท์) คุณหมอ
บอกว่าหัวหน้าได้ติดต่อไปทางหนองบัวล�ำภูให้ช่วยเหลือแล้ว ผู้เขียนก็เบาใจ รุ่งขึน
้
ตอนบ่าย (จ�ำได้ว่าเป็นวันพฤหัสฯ) ได้โทรศัพท์ไปที่บ้านคุณสิรี ได้รับแจ้งว่าคุณสิรี
ไปค้างอยู่ทวี่ ด
ั หลวงปู่ค่อยยังชัว่ แล้วเพราะหมอศิรริ าชไปช่วยรักษา ผู้เขียนก็โล่งใจ
นึกว่าหมดเรื่องที่ควรเป็นห่วงแล้ว แต่ขณะรับอาหารเย็นวันนั้นเองเกิ ดสังหรณ์
ขึ้นมาว่า หากไปดูท่านสักหน่อยก็คงจะดี เลยตัดสินใจโดยกะทันหัน จัดกระเป๋าขึ้น
รถไฟไปในคืนนัน
้ เอง รุ่งเช้าถึงอุดรฯ ก็ตรงไปยังโรงพยาบาลเพือ
่ ขอยืมยานพาหนะ
พบแพทย์กำ� ลังรับอาหารเช้าอยู่หลายคนก็เข้าไปร่วมวงด้วย ประเดีย๋ วเดียวมีรถสองแถว
ขับเข้าไป มีคนลงมาถามหาหมออวย เมื่อผู้เขียนแสดงตัว เขาก็เล่าว่า หลวงปู่
อาการหนักมาก ลูกศิษย์ที่จังหวัดหนองคายส่งรถมารับจะเอาตัวไปรักษาที่โน่น
แต่พระและคณะศิษย์ไม่เต็มใจ ขอให้ผู้เขียนไปดูและตัดสินว่าควรให้ไปหรือไม่
ผู้เขียนไปด้วยโดยทันที ไปถึงก็รีบขึ้นไปดูท่านอาจารย์ ท่านนอนอยู่กลางห้อง
มีพระเณรล้อมรอบ หลังจากนมัสการแล้ว ผู้เขียนจับชีพจรดูเห็นว่าเต้นเร็วมาก
จังหวะไม่ดี ความแรงไม่สม�ำ่ เสมอ ตัวร้อนจัดมาก แต่ความรู้สก
ึ ยังดี กราบเรียนถาม
อะไรก็ตอบถูกต้อง ถามว่า “ท่านอาจารย์เป็นอย่างไรบ้าง” ท่านตอบว่า “สบายอยู่”
เห็นว่าจิตของท่านยังเข้มแข็ง แต่หัวใจคงมีภาระหนักมาก ถ้าเอาไปหนองคายจะ
ต้องเดินทางร่วมร้อยกิโลเมตรบนถนนลูกรังทีค
่ ล้ายทางเกวียน คงจะถูกเขย่าขยอก
ขย้อนแย่ หัวใจอาจจะทนไม่ไหว จึงเรียนท่านอาจารย์ทั้งหลายที่ห้อมล้อมอยู่นั้นว่า
หัวใจไม่ปกติ ไม่ควรให้เดินทางไกลๆ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ท่านอาจารย์
ทั้งหลายว่า หากอยู่ที่อุดรฯ ก็ไม่มีหมอรับผิดชอบโดยเฉพาะ ถ้าไปหนองคายได้
เข้าอยู่ในโรงพยาบาลก็ไม่ขาดหมอ ผู้เขียนเห็นว่าการรักษาคงจะไม่ยากนัก เพราะ
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เป็น แต่เ รื่ อ งไข้ ยั ง ไม่มี โ รคแทรก ถึ ง อย่า งไรก็ ยั ง มี ค ณะแพทย์จ ากศิ ริ ร าชคอย
หนุนหลังอยู่ จึงตกปากว่าจะรับเป็นคนรักษาเอง ท่านอาจารย์ทั้งหลายก็ยินยอม
โดยดี คงจะเพราะเห็นว่าเคยรักษาพระอาจารย์ฝั้นมาแล้ว เป็นอันเลิกเรือ
่ งจะเอาไป
หนองคาย
ผู้เขี ย นได้ต รวจร่างกายท่านอาจารย์โ ดยละเอีย ดจนแน่ใ จว่าไม่มีโ รคแทรก
มีความคิดขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ได้เป็นไข้ติดต่อมาหลายวัน ร่างกายคงจะขาดสาร
ส�ำคัญต่างๆ และการขาดนี้อาจขัดขวางการหายโรค ท�ำให้ล่าช้าไป จึงตัดสินใจจะ
ถวายเลือด และเลือดนั้นจะเป็นเลือดของตัวเอง ไม่ต้องไปหาจากที่ไหน และเลือด
ของผู้เขียนเป็นหมู่ “โอ” ถ่ายให้ใครก็ได้ พอดีคณ
ุ หมอประวัติ หงส์ประพาส ตามไปถึง
จึ ง เล่า เรื่ อ งให้ฟ ัง และขอให้ช ่ว ยถ่า ยเลื อ ด คุ ณ หมอประวั ติ ก ลั บ ไปเอาอุ ป กรณ์
และผู้ช่วย ระหว่างที่คอย ผู้เขียนไปที่พระปาลิไลยก์ ซึ่งสร้างไว้ไม่ไกลจากกุฏิของ
ท่านอาจารย์ สวดมนต์ทำ� วัตรเช้า สมาทานศีลแปด แล้วนัง่ สมาธิประมาณครึง่ ชัว่ โมง
แล้วได้อธิษฐานว่า หากถวายเลือดพระอาจารย์แล้ว ขอให้ผลบุญจงช่วยให้ท่าน
มีอายุยน
ื ยาวอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อยห้าปี (ภายหลังได้อธิษฐานขอเพิม
่ ให้ท่านมี
อายุยืนถึงร้อยปี)
พอคุณหมอประวัติกลับมาและเตรียมการพร้อม ก็ขึ้นไปนอนให้เจาะเลือดที่
เฉลี ย งหน้า กุ ฏิ ได้ป ระมาณ ๓๕๐ ลบ.ซม. คุ ณ หมอประวั ติ จั ด การถ่า ยถวาย
ท่านอาจารย์ได้ส�ำเร็จเรียบร้อยโดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ผู้เขียนอยู่เฝ้าอาการต่อไป
โดยอาศัยนอนทีเ่ ฉลียงซึง่ เป็นทีเ่ ดินจงกรมของท่านอาจารย์ จนตลอดสัปดาห์ต่อไป
ปรากฏว่า อาการค่อ ยทุ เ ลาขึ้ น ผู ้เ ขี ย นสั่ ง เสี ย การถวายยาไว้กั บ ท่า นอาจารย์
ผู้อุปัฏฐาก (ที่จ�ำได้มีท่านอาจารย์วัน ท่านอาจารย์จวน ท่านอาจารย์สิงห์ทอง
ท่านอาจารย์เพียร ท่านอาจารย์บญ
ุ เพ็ง ท่านอาจารย์ทย
ุ ยังมีทจี่ ำ� ไม่ได้อก
ี หลายองค์)
แล้วก็เดินทางกลับไปท�ำงานที่ศริ ิราช
ระหว่างสัปดาห์ติด ต่อ ถามอาการทางโทรศั พท์กั บ ร้านชวลิตของคุณ ชวลิต
บุตรคุณสิรี พอค�่ำวันวันศุกร์ก็ขึ้นรถไฟไปอุดรฯ ไปอยู่ปรนนิบัติท่านอาจารย์ที่วัด
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จนเย็นวันอาทิตย์จงึ โดยสารรถไฟกลับกรุงเทพฯ ปฏิบต
ั เิ ช่นนีไ้ ด้สามสัปดาห์ อาการ
ของท่านอาจารย์ดีขึ้นเป็นล�ำดับ แต่เกิดมีอาการเบื่ออาหารอย่างมาก ใช้ยากระตุ้น
อะไรๆ ก็ไม่ได้ผล ท่านอาจารย์สิงห์ทองต้องเดินทางไปนิมนต์ท่านอาจารย์ฝั้น
มาจากวัดอุดมสมพร เพื่อเกลี้ยกล่อมให้ฉันอาหาร ในระหว่างที่อาการไม่ค่อยดีนั้น
ผู้เขียนไปอยู่เฝ้าอาการด้วย
กลางวันวันหนึง่ เดินขึน
้ ไปบนลาดเขาใกล้กฏ
ุ ิ พบก้อนหินใหญ่ประมาณเท่าบ้าน
สองชั้นขนาดกลาง ตั้งอยู่ในที่โล่ง ด้านหน้ามีชะเงื้อมชะโงกออกมาคล้ายที่เคยเห็น
สร้างเป็นพระพุทธฉาย แต่มีต้นไม้ขึ้นบังอยู่โดยรอบ มอบผาดๆ ไม่เห็น จึงได้ตั้งใจ
อธิษฐานว่า ขอให้สามารถรักษาท่านอาจารย์ให้หาย แล้วจะไปสลักเป็นพระพุทธรูป
ไว้ที่ก้อนหินนั้นด้วยมือตนเอง
หลังจากนั้นท่านอาจารย์ฝั้นก็ไปถึง ได้คุยธรรมะกับท่านอาจารย์ขาวหลายข้อ
ตอนหนึ่งท่านเล่าว่า ก่อนหน้าที่ท่านอาจารย์สิงห์ทองจะไปนิมนต์ ท่านได้นิมิตว่า
เดินไปกับท่านอาจารย์ขาว ท่านเดินหน้า ประเดี๋ยวหันกลับมาเห็นท่านอาจารย์ขาว
หกล้ม นอนเอาหน้าจุ่มอยู่ในล�ำธารข้างทางเดิน ไม่ยักลุกขึ้น ท่านต้องกลับมา
พยุงขึ้น หลังจากนั้นท่านอาจารย์ขาวก็ฉันอาหารเป็นปกติ อาการทั่วไปดีขึ้นเรื่อยๆ
รวมเวลาที่ผู้เขียนเดินทางไปๆ มาๆ อยู่ทั้งหมดหกสัปดาห์ หลังจากถวายเลือด
ท่า นอาจารย์ก็ ก ลั บ เป็น ปกติ การอาพาธครั้ ง นั้ น ได้ดึ ง เอาผู ้เ ขี ย นเข้า ไปเป็น
“หมอประจ�ำพระอาจารย์ขาว” โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน
ในระหว่างที่ไปเฝ้าไข้อยู่นั้นเอง ได้ประสบเหตุการณ์บางอย่างซึ่งท�ำให้เข้าใจ
และซาบซึง้ ในคุณธรรมวิเศษของท่านอาจารย์ยงิ่ ขึน
้ บ่ายวันหนึง่ ขณะทีค
่ นทัง้ หลาย
ก�ำลังเรียงรายห้อมล้อมท่านอาจารย์ ซึง่ ก�ำลังซมเพราะไข้สงู ถึง ๔๐ องศาเซลเซียส
มีเสียงดังตูมมาจากข้างนอก พระองค์หนึ่งร้องถามไปว่า “อะไรกัน” เสียงร้องตอบ
ขึน
้ มาว่า “เณรตกบ่อ” เท่านัน
้ แหละ ท่านอาจารย์ผ้อ
ู าพาธหนักก็ปล่อยหัวเราะเอิก
้ ๆ
ออกมาอย่างเต็มที่ คล้ายกับว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรเลย คนทั้งหลายก็พลอยหัวเราะ
ไปด้วย ลืมความเป็นห่วงเรื่องโรคของท่านไปชั่วขณะ
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นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องห้องส้วม ทุกครั้งที่ท่านประสงค์จะเข้า ท่านจะลุกขึ้น
เดินฉิวไปโดยล�ำพัง ไม่ต้องรอให้ใครจูงหรือประคอง พระเณรที่ปรนนิบัติอยู่ต้อง
วิ่งตามไปทุกครั้ง เวลาใดที่ผู้เขียนกราบเรียนถามว่า “ท่านอาจารย์เป็นอย่างไร
บ้างครับ” ท่านต้องตอบว่า “สบาย” ทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ท่านมีไข้สูง ตัวร้อนจัด
ท่านไม่เคยออกปากว่าไม่สบายที่ส่วนไหนเลย ถ้าไข้สูงมาก ก็นอนเฉยๆ ถ้าไข้ลด
ก็มีอาการกระปรี้กระเปร่าขึ้น บางทียิ้มหรือหัวเราะกับพระเณรที่อยู่ด้วยคล้าย
คนปกติ พอสบายขึน
้ หน่อยก็เล่า “นิทาน” ต่างๆ ให้ผ้ป
ู รนนิบต
ั ฟ
ิ ัง เป็นเรือ
่ งนิมต
ิ บ้าง
ประสบการณ์บ้าง บางทีก็เป็นชาดก ผู้เขียนคิดว่าปรากฏการณ์เหล่านั้นเป็นเครื่อง
แสดงว่าร่างกายของท่านอาจารย์กบ
ั จิตใจเป็นคนละส่วนกัน ถึงกายของท่านเป็นไข้
จิตของท่านไม่ได้เป็นไปด้วย จิตของท่านเป็นปกติตลอดเวลา
หลั ง จากที่ ท ่า นอาจารย์ส บายดี แ ล้ว ผู ้เ ขี ย นก็ ข ออนุ ญ าตสลั ก พระพุ ท ธรู ป
ที่ก้อนหินดังกล่าวแล้วในตอนต้น ท่านอาจารย์อุตส่าห์เดินขึ้นไปดูหินให้เห็นด้วย
ตนเองเมื่อผู้เขียนกราบเรียนว่าจะอุทิศรูป นั้นแก่ท่าน ได้ลงมือในวันวิสาขบูชา
(๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๑) แล้วเดินทางขึ้นไปอุดรฯ ทุกปลายสัปดาห์เช่นเดียวกับ
ตอนที่ไปดูแลท่านอาจารย์ ท�ำได้ส�ำเร็จเรียบร้อยในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๑๑
รวมเวลาที่ใช้เฉพาะการสลัก ๑๒๕ ชั่วโมง ได้ถวายพระนามว่า “พระพุทธบัณฑร
นิมิต” (แปลว่า พระพุทธรูปพระอาจารย์ขาวสร้าง) อุทิศถวายพระอาจารย์ตามที่
ตัง้ ปณิธานไว้ พระเณรในวัดเล่าว่าในระหว่างทีก
่ ำ� ลังสลักพระพุทธรูปอยู่นน
ั้ วันไหน
ผู้เขียนไม่ไปท�ำงาน ท่านอาจารย์จะไปนัง่ ท�ำสมาธิอยู่บนแท่นหินใกล้ๆ ก้อนหินใหญ่นน
ั้
ผู้เขียนเข้าใจว่าท่านคงใช้อำ� นาจจิตของท่านเข้าช่วย งานจึงได้สำ� เร็จลงโดยเรียบร้อย
และได้ผลงดงามอย่างที่ผู้เขียนเองไม่เคยนึกฝัน
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ม้าแก่-เกวียนผุ

ถึ ง แม้ว ่า ท่า นอาจารย์จ ะมี ผู ้รู ้จั ก เพี ย งเล็ ก น้อ ยใน
พ.ศ. ๒๕๐๕ ทีค
่ ณะของผู้เขียนได้ไปนมัสการเป็นครัง้ แรก
ชื่อเสียงและคุณธรรมอันสูงส่งของท่านค่อยๆ ขยาย
ออกไปเรื่อยๆ โดยรวดเร็ว
ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้า อยู ่หั ว และสมเด็ จ พระบรม
ร า ชิ นี น า ถ ไ ด ้เ ส ด็ จ ไ ป น มั ส ก า ร
และพระราชทานพระราชู ป ถั ม ภ์
ด้วยนานาประการ เป็นที่ปลาบปลื้ม
ของคณะศิษย์อย่างยิง่ ท่านอาจารย์เอง
ก็เทิดทูนทั้งสองพระองค์ไว้ในที่สูงสุด
และแผ่เมตตาถวายพระพรเป็นประจ�ำ
จ�ำนวนคนที่ไปนมัสการท่านอาจารย์
เพิม
่ ขึน
้ เรือ
่ ยๆ จากทุกภาคของประเทศ

ในจ� ำ นวนนั้ น มี แ พทย์จ ากที่ ต ่า งๆ
ไปด้วยเสมอ บางคนก็มีศรัทธาเอายา
ไปถวาย ถึงแม้ท่านอาจารย์จะไม่เต็มใจ
ท่านก็ต้องรับ ผู้เขียนเกรงว่าการรับยา
จากแพทย์ (และผู ้ที่ ไ ม่ใ ช่แ พทย์)
โดยไม่จำ� กัด อาจจจะท�ำให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงขึ้นได้ จึงได้เขียนค�ำชี้แจงเกี่ยว
กับการดูแลสุขภาพของท่านอาจารย์
ติดเอาไว้ให้ผ้ส
ู นใจอ่านเพือ
่ จะได้ทราบ
สถานการณ์และช่วยกันระวัง
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หลักการรักษาหลวงปู่ขาว อนาลโย
๑. หลวงปู่เป็นคนแก่ อายุเก้าสิบกว่าแล้ว ร่างกายทรุดโทรมเกินกว่าจะเข็น
ให้กลับกระชุ่มกระชวยหรือแข็งแรงเหมือนคนหนุ่มสาว ถ้าพยายามกระตุ้นหรือ
บ�ำรุงมากเกินควร อาจเกิดผลร้ายแทนทีจ่ ะดี ดังนัน
้ นโยบายทีใ่ ช้อยู่ คือรักษาสภาพ
ปัจจุบันให้คงอยู่โดยการประคับประคองด้วยยาและอาหาร และพยายามป้องกัน
โรคแทรกซึ่งจะมาท�ำให้สภาพเลวลง
๒. หลวงปู่เป็นพระกัมมัฏฐาน บวชมากว่า ๖๐ ปีแล้ว ฉันอาหารมื้อเดียว
อาหารใดชอบก็ฉันมาก ไม่ชอบก็ฉันน้อย ร่างกายเข้าสภาพคงตัว การรักษามุ่งทีจ่ ะ
รักษาสภาพคงตัวนี้ไว้ ไม่พยายามรบกวนให้เกิดความยุ่งเหยิงขึ้น
๓. หลวงปู ่เ ป็น อริ ย บุ ค คล ท่า นมี อ� ำ นาจเหนื อ ร่า งกายของท่า นในบางแง่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเวลาร่างกายปกติ แต่ถ้าร่างกายผิดปกติมาก ท่านก็อาจควบคุม
ไม่ได้ การรักษามุ่งให้ท่านแก้ไขสภาพไม่ปกติในร่างกายของท่านโดยตนเองด้วย
ไม่เพียงแต่อาศัยยาเท่านั้น เพราะฉะนั้น การใช้ยาจึงมุ่งแต่เพียงที่จำ� เป็น และใช้ใน
ขนาดเบาเพือ
่ ไม่ให้รบกวนร่างกายมากเกินไปจนท่านไม่อาจบังคับได้ด้วยอ�ำนาจจิต

ด้วยเหตุผลทั้งสามประการนี้ การรักษาจึงมุ่ง
๑. รักษาสภาพปกติ ไม่พยายามบ�ำรุงมากเกินไป
๒. รักษาดุลต่างๆ รวมทั้งโรคหลายโรคที่ประจ�ำตัวท่านมาหลายสิบปีแล้ว
๓. ใช้ยาแต่เท่าที่จ�ำเป็นในขนาดน้อยตามสภาพของร่างกาย
๔. รักษาแบบประคับประคองและคาดคะเนผลมากกว่าแบบจู่โจมหรือเร่งเร้า
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ผู้ที่ร่วมในแนวการรักษานี้ คือ
น.พ. อวย เกตุสิงห์		
น.พ. รัชนัย ยศสิงห์		
น.พ. วิทยา ชวลิตสกุลชัย

กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลหนองบัวล�ำภู

(น.พ.วิทยา ถึงแก่กรรมใน พ.ศ. ๒๕๒๓ และ น.พ.สันติภาพ ชัยวงศ์เกียรติ
ได้เข้ามาแทน)

รายการ-การบ�ำรุงประจ�ำวัน (ใช้ตงั้ แต่ ๕ มี.ค. ๒๕๒๔)
๑. ตื่นนอน
๒. ๑๕ นาที ก่อนจังหัน 		
๓. ระหว่างฉัน
		
๔. ฉันเสร็จ
			
		
		
		
		
๕. เวลา ๑๑.๐๐ น.
๖. เวลา ๑๔.๐๐ น.
๗. เวลา ๑๗.๐๐ น.
๘. เวลา ๒๐.๐๐ น.
-

ถวายรังนก ๑ ถ้วย
บัยเออร์ โทนิค ๑ ช้อนใหญ่
ชัยตาค็อน ๒ ช้อนชา
ยาย่อยอาหาร ๑ เม็ด (คอมบิซัยม์ แพนโตซัยม์)
วิตามิน บี ๑๑ เม็ด (๑๐๐ มก.)
ยาบ�ำรุงเลือด ๑ เม็ด (ไอบอเร็ต ไอเบอรอล
หรือ เฟอร์รัส ซัลเฟต - สลับกัน)
ยาเสริม โปรเทอีน ๒ เม็ด (แบรนเนอร์ไฮโปรตีน)
วิตามินรวม ๑ เม็ด (ไวเตอร์ร่า เธอราปิวติค เจโรเบียน)
ยาเม็ด โปแตสเซียม คลอไรด์ ๑ เม็ด (ใช้เป็นระยะๆ)
ยาเม็ด แคลเซี่ยม (แซนดอส) ๑ เม็ด (ใช้เป็นระยะๆ)
ซัสตาเจ็น ๔ ช้อน ผสมกลูโคส ๔ ช้อน
กลูโคส หรือน�้ำผึ้ง หรือโกโก้ไม่ใส่นม
เหมือนเวลา ๑๔.๐๐ น.
เหมือนเวลา ๑๔.๐๐ น.

หมายเหตุ กลูโคสถวายได้เสมอหากรู้สึกหิวหรือเพลีย ถ้าเกิดอาการไม่สบายขึ้น ก็เพิ่ม
การรักษาไปตามเหตุโดยใช้หลักที่แจ้งไว้
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เมตตาธรรม

ครัง้ หนึง่ ผู้เขียนไปเยีย
่ มท่านอาจารย์ตามปกติ เข้าทาง
หลั ง กุ ฏิ เห็ น ถั ง น�้ ำ มั น สองร้อ ยลิ ต รถั ง หนึ่ ง ตั้ ง อยู ่
ริมก�ำแพงในสภาพบุบบิบ
มี ห นั ง สื อ เ ขี ย น ด ้ว ย สี ข า ว ว ่า
“ถังช้างเหยียบ” สอบถามดูได้ความว่า
ก่อนหน้านั้นไม่เท่าไหร่ ท่านอาจารย์
ร ะ ลึ ก ถึ ง ช ้า ง พ ล า ย ใ ห ญ ่ตั ว ห นึ่ ง
ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าโขลงอยู่ในป่า
หลังเขา เคยเข้ามาเทีย่ วในวัดเป็นประจ�ำ
ท่า นอาจารย์ว ่า ท่า นคุ ้น เคยกั บ ช้า ง
เชือกนัน
้ แต่ตอนหลังนีห
้ ่างไป ไม่ได้มา
ให้เห็นอีก

ค�ำ่ วันหนึง่ ท่านอาจารย์ได้ปรารภ
ดังๆ ว่า ช้างของเราหายไปไหนนะ ไม่เห็น
มานานแล้ว จะถูกใครเขาฆ่าตายเสียแล้ว
กระมัง ตอนดึกคืนนัน
้ เอง ท่านอาจารย์
ก�ำลังจ�ำวัดอยู่ต้องตกใจตื่นขึ้น เพราะ
รู้สก
ึ ว่ากุฏค
ิ ลอนและมีเสียงใครเอาอะไร
มาถูเสียดสีที่ข้างฝา ท่านร้องถามออก
ไปว่าใคร ก็ไม่มเี สียงตอบ แล้วอะไรๆ
ก็เงียบไป พอตื่นเช้ามีผู้เห็นถังน�้ำมัน
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ใบนั้นตั้งอยู่ใกล้กุฏิในสภาพบุบบิบ ก็รู้กันว่าในตอนดึก “ช้างของหลวงปู่” ได้มา
รายงานตัวให้ทราบว่ายังมีชวี ต
ิ อยู่และเอาสีข้างสีผนังกุฏใิ ห้ร้วู ่ามา พร้อมทัง้ เหยียบ
ถังน�ำ้ มันทิ้งไว้เป็นที่ระลึกด้วย หลังจากนั้นแล้วช้างเชือกนั้นก็มิได้มาแสดงร่องรอย
อะไรให้เห็นอีก
ท่านอาจารย์มบ
ี ารมีพเิ ศษอยู่เกีย
่ วกับช้าง ในชีวประวัตขิ องท่านมีเรือ
่ งทีเ่ กิดขึน
้
ระหว่างที่ท่านธุดงค์ไปกับท่านพระอาจารย์มั่นและสหธรรมิกบางรูปในดินแดน
ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไปถึ ง เลี ย บไหล่เ ขาแห่ง หนึ่ ง พบช้า งใหญ่ข วางทางอยู ่
ท่านพระอาจารย์มน
ั่ คงจะมีญาณทราบคุณธรรมพิเศษของท่านอาจารย์เกีย
่ วกับช้าง
จึงส่ง “ท่านขาว” ไปเจรจาขอทาง
ท่านอาจารย์เดินไปใกล้ช้างแล้วก็พูดเรียบๆ ว่า “อ้าย อ้ายตัวใหญ่โต ข้อย
ตัวเล็กน้อย พวกข้อยจะพากันไปปฏิบัติธรรม แต่ข้อยกลัว ขอให้อ้ายเปิดทางให้
้
ด้วยเถิด” (เขียนตามทีจ่ ำ� ได้ ค�ำอาจจะผิดบ้าง แต่ความคงคล้ายๆ เช่นนี)้ ช้างเชือกนัน
ฟังแล้วก็หน
ั หน้าเข้าซุกกับก้อนหิน เปิดทางให้ผ่านแต่โดยดี ผู้ทท
ี่ ราบเรือ
่ งเชือ
่ กันว่า
ในชาติ ห นึ่ ง ท่า นอาจารย์เคยเป็น ช้า งชั้ น ใหญ่มา เพราะเณรแม่ชีที่วั ด ถ�้ ำเชื่ อ ว่า
ท่านอาจารย์สามารถจะเรียกช้างมาได้ถ้าต้องการ
ผู้เขียนมีความเห็นว่า ทีท
่ ่านอาจารย์สามารถ “เจรจา” ให้ช้างเปิดทางให้เดิน
ผ่านก็ดี หรือสามารถเรียกช้างให้มาหาได้กด
็ ี คงจะมีอนุสนธิม
์ าจากพลังจิตของท่าน
ซึ่งเกิดจากการภาวนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาธรรม คุณธรรมข้อหลังนี้
เห็นได้ชด
ั แจ้งจากปรากฏการณ์และพฤติกรรมของท่านอาจารย์หลายประการ
ครั้งหนึ่งมีคณะสุภาพสตรีจากกรุงเทพฯ ไปแวะนมัสการและน� ำร่ม ๖ คัน
ถวายท่านอาจารย์ ท่านรับประเคน แล้วก็พูดหัวเราะๆ ว่า “ของเหลือมาซินะ”
คณะทายิกาสะดุ้งใจว่าท�ำไมท่านรู้ว่าเป็นของเหลือ ความจริงคณะได้ตระเวนไป
ตามวัดกัมมัฏฐานมาแล้วหลายวัด และถวายร่มวัดละ ๑๒ คัน มาถึงวัดถ�ำ้ กลองเพล
ยังเหลืออยู่เพียง ๖ คัน เป็นของเหลือจริงๆ ครั้นคณะเดียวกันนั้นถวายยา ท่านก็
ถามล้อๆ ว่า “ยาแก้อัมพาตมีไหมล่ะ” มีผู้เรียนท่านว่า ขอให้อยู่อีกนานๆ จะได้
คอยเทศน์สั่งสอน ท่านตอบแต่เพียงว่า “ขี้คร้าน”
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วันหนึง่ มีชายแปลกหน้าผู้หนึง่ เป็นคนวัยฉกรรจ์ปรากฏกายขึน
้ ทีว่ ด
ั และขอเข้า
นมัสการท่านอาจารย์ พอได้พบก็ตรงเข้าไปกราบถึงทีเ่ ท้า แล้วเอ่ยปากขอบพระคุณ
ที่ท่านได้ช่วยเขาให้พ้นจากโทษมหันต์ ทุกคนงงงันไปหมด เพราะไม่เคยเห็นผู้นั้น
มาก่อน ท่านอาจารย์นั่งฟังโดยดุษณียภาพ ชายนั้นเล่าว่า เขาเป็นทหารไปรบ
ที่ ป ระเทศลาวอยู ่เ ป็น เวลานาน พอกลั บ มาบ้า นก็ ไ ด้รู ้เ รื่ อ งว่า ภรรยานอกใจ
เขาโกรธแค้นมาก เตรียมปืนจะไปยิงให้ตายทัง้ ชายชู้ด้วย ได้ไปแวะร้านเหล้า ดืม
่ จน
เมาหลับไป แล้วก็ฝันว่ามีพระแก่องค์หนึ่งมาขอบิณฑบาตความอาฆาตโกรธแค้น
และเทศนให้ฟังถึงบาปกรรมของการฆ่า จนชายนั้นยอมยกความพยาบาทให้ และ
ถามพระนั้นว่า ท่านชื่ออะไร มาจากไหน พระบอกว่า เราชื่อขาว มาแต่เมืองอุดรฯ
พอตื่น ชายนั้นก็ตัดสินใจออกเดินทางมาเสาะหาท่านอาจารย์จนได้พบที่วัด
ท่านอาจารย์อนุโมทนา แล้วอบรมต่อไปให้เข้าใจหลักกรรมตลอดจนผลของการ
งดเว้นการฆ่า ท�ำให้ชายผู้นน
ั้ ซาบซึง้ ในรสพระธรรมจนตัดสินใจทีจ่ ะอุปสมบทต่อไป
เรื่องนี้เป็นหลักฐานว่าความเมตตาของท่านอาจารย์เป็นเรื่องจริงจังเพียงใด และ
กินอาณาบริเวณได้กว้างขวางเพียงใด ถ้าไม่เกิดเหตุทเี่ ล่านี้ ก็คงไม่มใี ครรู้ความจริง
ท่านอาจารย์เป็นคนทุพพลภาพอยู่ถงึ เก้าปี ถ้าเป็นคนธรรมดา สุขภาพจิตคง
จะเสือ
่ ม แต่เรือ
่ งเช่นนีไ้ ม่ปรากฏเลยในกรณีของท่าน อารมณ์ของท่านยังดีเหมือน
แต่ก่อน นิสัยรื่นเริงและชอบติดตลกยังเห็นอยู่ได้ทั้งในการกระท�ำและค�ำพูด
ดังเรือ
่ งของเหลือทีเ่ ล่าแล้ว บางทีพด
ู กันเรือ
่ งสุขภาพของท่าน ท่านก็ลก
ุ นัง่ ตัวตรง
ท�ำท่ากายบริหารและชกลมให้ดูแสดงว่าท่านยังแข็งแรง เมตตาธรรมยังเด่น
และสะดุดตาสะดุดใจทุกคนทีไ่ ด้นมัสการท่าน หลายคนกล่าวว่าเพียงแต่เห็นยิม
้
ของท่านก็เย็นใจแล้ว ใครขออะไร ท่านก็ให้ และให้โดยไม่ได้นก
ึ ถึงตัวเอง มีคน
จ�ำนวนมากชอบขอชานหมากของท่านเอาไปเป็นของขลัง พอคนหนึ่งขอชานหมาก
คนอื่นก็ขอบ้าง พระอุปัฏฐากต้องเก็บรวบรวมไว้ส�ำหรับแจก
ครัง้ หนึง่ มีชาวบ้านหมู่ใหญ่ไปนมัสการ ชานหมากทีเ่ ตรียมไว้หมดไปแล้ว คนหนึง่
ออกปากขอค�ำทีท
่ ่านก�ำลังเคีย
้ วอยู่ ท่านก็คายให้ พอเคีย
้ วค�ำใหม่ได้ไม่กค
ี่ รัง้ อีกคน
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ก็ขอ ท่านก็ให้ พอเคี้ยวค�ำที่สามก็โดนขอ ลงท้ายให้ท่านเคี้ยวพอเป็นพิธีแล้วขอ
ชานหมาก ท�ำซ�้ำๆ เจ็ดแปดเก้าจนถึงสิบครั้ง ท่านอาจารย์เลยยันหมากต้องลงนอน
หลังจากนัน
้ ต้องจ�ำกัดการขอชานหมาก แต่ยงั มีการพรมน�ำ้ มนต์อก
ี พรมแล้วพรมเล่า
จนท่านอาจารย์ยกแขนไม่ขน
ึ้ เพราะคนมาทัง้ วัน ท่านอาจารย์บอกว่า ท่านไม่อยากพรม
เกรงคนอื่นจะว่าเป็นพระพรมน�้ำมนต์ แต่เห็นเขามากันแต่ไกลๆ (บางคนไปจาก
กรุ ง เทพฯ เพี ย งเพื่ อ ขอได้รั บ พรมน�้ ำมนต์เ ท่า นั้ น ) ก็ ส งสารเขาจึ ง ต้อ งพรมให้
ท่านอาจารย์เมือ
่ ยแขนบ่อยๆ ก็เลยปวดแขนเป็นประจ�ำ ต้องของด เปลีย
่ นเป็นเป่าหัว
ตอนนีท
้ งั้ พระเณรและแพทย์สงั เกตต้องกันว่า ระหว่างทีท
่ ่านอาจารย์สบายดีนน
ั้
ถ้าหากวันไหนมีคนมานมัสการมาก วันรุ่งขึน
้ ท่านจะต้องเจ็บไข้ทก
ุ ครัง้ ลงความเห็น
ว่าพวกที่มานั้น พาเอาเชื้อโรคมาให้ท่าน ร่างกายของท่านมีความต้านทานน้อย
จึงอาพาธ เพราะเหตุนี้จะต้องกันคนไม่ให้เข้าไปรุมล้อมท่าน แต่จะท�ำได้อย่างไร
ผู้เขียนเห็นว่ามีทางเดียว คือเอาท่านอาจารย์ “ใส่ตู้” จึงได้เสนอท่านเจ้าอาวาส
(พระอาจารย์บญ
ุ เพ็ง) ให้รอ
ื้ ฝาห้องกุฏด
ิ ้านหน้าออก เอากระจกใส่แทน ท�ำให้เหมือน
ตู้โชว์เช่นนี้ หากเอาเตียงของท่านอาจารย์มาตั้งไว้หลังกระจก พวกศรัทธาอาจจะ
เข้ามาถึงด้านนอกของกระจกก็ได้โดยไม่ส่งเชื้อโรคต่อให้ท่าน พอดีทางวัดมีแผน
จะย้า ยห้อ งเก็ บ ของหน้า ห้อ งกุ ฏิ อ ยู ่แ ล้ว ความเห็ น ของผู ้เ ขี ย นจึ ง เป็น ผลส� ำเร็ จ
โดยราบรื่น และท่านอาจารย์ก็รอดพ้นจากการถูกคนห้อมล้อมถ่ายเทเชื้อโรคไปได้
ระหว่า งที่ ท ่า นอาจารย์จ� ำ วั ด หรื อ กระท� ำ กิ จ ส่ว นตั ว ก็ รู ด ม่า นปิด ช่อ งกระจกไว้
ใครมาถึงระหว่างนั้นต้องรอ พอได้จังหวะเปิดม่าน พวกศรัทธาก็เข้าไปรุมล้อม
หน้า กระจก กราบแล้ว นั่ ง ดู จ นพอใจก็ ก ลั บ ด้ว ยความปลาบปลื้ ม เห็ น ได้ชั ด ถึ ง
ความศรัทธาและเคารพของชาวบ้าน แม้ไม่ได้ชานหมากไปบูชาเอาเพียงเป่าหัว
ไม่ได้เป่าหัวก็เอาเพียงลูบหัว ไม่ได้ลบ
ู หัวได้เพียงเห็นได้กราบก็พอใจแล้ว วันหนึง่ ๆ
มีคนไปกราบท่านไม่น้อยกว่าสองสามร้อยคน ถ้าวันเสาร์อาทิตย์มีเจ็ดแปดร้อย
หรือเป็นพัน รถโดยสารคันใหญ่ๆ เต็มลานวัดที่จัดให้ การท�ำ “ตู้กระจก” ช่วยผ่อน
ภาระและช่วยยืดอายุของท่านอาจารย์ไปได้ระยะหนึง่ น่าอนุโมทนากับท่านผู้บริจาค
ค่าสร้าง (คุณธเนศร์ เอียสกุล)
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หลังจากเป็นอัมพาต ร่างกายของท่านอาจารย์เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
ขาดการเคลือ
่ นไหว (เดิน) และเบือ
่ อาหาร เนือ
่ งจากท่านฉันเนือ
้ สัตว์น้อย กล้ามเนือ
้
จึ ง ลี บ ท� ำ ให้อ ่อ นแรงยิ่ ง ขึ้ น แม้ผิ ว หนั ง ก็ เ สื่ อ มสภาพกลายเป็น เยื่ อ บางใสคล้า ย
กระดาษแก้ว มองลอดเห็นหลอดเลือดใหญ่น้อยข้างใต้ได้ชัดเจน พยายามยุยง
ให้ท่านฉันเนื้อสัตว์ไม่ค่อยได้ผล ครั้งหนึ่งผู้เขียนออกอุบายเอาเนยแข็งอัดเป็นแท่ง
ปลอมเป็น “ยา” ถวายพร้อมกับยาหลังอาหาร ท่านยอมฉันให้สองสามเดือนโดย
ไม่ว่ากระไร แต่แล้ววันหนึ่งก็ประกาศเลิก ไม่ยอมฉัน “อ้ายหมากเนย” ต่อไป
นี่แสดงว่าท่านรู้อยู่ตลอดเวลาว่าอะไรเป็นอะไร แต่ยอมท�ำตามใจเราก็เพราะอยาก
ให้เราได้บุญเท่านั้น
ในระยะสามปีสุดท้ายนัยน์ตาของท่านอาจารย์ได้มืดสนิทเพราะต้อแก้วตา
(ต้อ กระจก) หู ก็ ตึ ง มากเพราะหิ น ปู น จั บ กระดู ก ท่า นอาจารย์ไ ม่ไ ด้แ สดงความ
เดือดร้อนอันใด เป็นแต่พูดปลงเป็นธรรมสังเวชว่า “ตาก็บอด หูก็หนวก กระดูก
ก็หนัก” แต่พวกลูกศิษย์ทั้งพระและคฤหัสถ์พากันสงสาร เห็นว่าท่านจะสบายขึ้น
ถ้ามองเห็นว่าใครไปใครมา และฟังออกว่าเขาพูดกับท่านว่ากระไร
เรื่องไปถึงพระเนตรพระกรรณ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณหมออุทัย
รัตนิน (ซึง่ เคยรักษาต้อของพระอาจารย์แหวน สุจณ
ิ โณ ได้ผลดี) ไปตรวจและหาทาง
ช่วยเหลือ คุณหมออุทย
ั ไปตรวจหลายครัง้ และรอจังหวะจนต้อสุกดีและสุขภาพของ
ท่านอาจารย์อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยส�ำหรับการผ่าตัด จึงตกปากว่า “ท�ำได้” พวกเรา
พากันดีใจ แม้คุณหมอจะบอกว่าต้องสร้างห้องผ่าตัดเป็นพิเศษ ก็เห็นพร้อมกันว่า
“สู้ได้” ผู้เขียนได้ติดต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศจ.นพ.เสม
พริ้งพวงแก้ว) ขอให้สั่งสถาปนิกของกระทรวงออกแบบห้องผ่าตัดตามที่ต้องการ
แล้วก็เดินทางไปนมัสการท่านอาจารย์ พบพระอาจารย์บญ
ุ เพ็ง ท่านบอกว่า หลวงปู่
ไม่ยอมผ่า ผู้เขียนเดาว่าท่านคงรู้ว่าจะต้องสร้างห้องผ่าตัดราคาสองสามแสนบาท
ท่านเสียดายเงิน จึงเข้าไปกราบแล้วพยายามชีแ
้ จงเหตุผลว่า ทุกๆ คนอยากให้ท่าน
เห็นอะไรๆ ได้อีกครั้ง เงินค่าก่อสร้างนั้นไม่ต้องเสียดายเพราะห้องผ่าตัดจะเก็บเอา
ั อะไรขึน
้
ไว้เป็นห้องพยาบาลประจ�ำวัดต่อไป พระเณรและชาวบ้านทีเ่ ป็นโรคปัจจุบน
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มาก็จะได้อาศัย “พ่อจ้าวแม่จ้าวก็อยากให้หลวงปู่เห็นเวลาท่านเสด็จมานมัสการ”
จะพูดอะไรๆ ท่านอาจารย์ยน
ื ค�ำว่า “ไม่” ผู้เขียนพยายามอ้อนวอนจะให้ท่านใจอ่อน
ให้ได้ ลงท้ายท่านพูดออกมาอย่างเน้นถ้อยค�ำว่า “ถ้าหากท�ำไปแล้ว แล้วเราเป็น
อะไรไป เขาจะต้องพากันเสียใจยิ่งกว่าอะไรๆ ทั้งหมด” ผู้เขียนได้ยินประโยคนี้
ก็ชะงัก ได้สติ ได้คิดว่าที่ท่านปฏิเสธนั้นไม่ใช่เพราะกลัว ไม่ใช่เพราะเสียดายเงิน
แต่เพราะท่านเมตตาคนอืน
่ โดยเฉพาะผู้ทจี่ ะจัดการให้ท่านได้รบ
ั การผ่าตัดมากกว่า
ตัวท่านเองต่างหาก
ท่านกล่าวเพิ่มเติมต่อไปอีกว่า “เราอายุมากแล้ว จะอยู่ไปอีกกี่ปี มารักษา
นั ย น์ต าเราเสี ย เงิ น มากกมาย เอาไว้ไ ปรั ก ษาคนอื่ น ๆ ที่ อ ายุ ยั ง น้อ ยได้
หลายร้อยคนไม่ดก
ี ว่าหรือ เราตาบอดหูหนวกซิดี ไม่ต้องเห็นอะไรทีไ่ ม่ควรเห็น
ไม่ต้องฟังอะไรที่ไม่ควรฟัง”
ผู้เขียนได้มโี อกาสใกล้ชด
ิ กับพระอาจารย์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ธรรมสูงๆ หลายองค์ แต่ละองค์
มีเมตตาเป็นคุณธรรมส�ำคัญ แม้กระนั้นอยู่ใกล้บางองค์ยังรู้สึกหวาดๆ ต้องคอย
ระวังตัว อยู่กับบางองค์รู้สึกครึกครื้นร่มรื่นเหมือนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ แต่อยู่กับท่าน
อาจารย์ขาวรู้สึกเย็น สบาย ร่าเริง สนุกสนาน เหมือนเด็กอยู่กับคุณย่าหรือคุณยาย
ทีใ่ จดี เมตตาธรรมของท่านมีลก
ั ษณะพิเศษเช่นนัน
้ จริงๆ แม้ภายหลังทีท
่ ่านสละโลกนี้
ไปแล้ว ดูเหมือนความเมตตาของท่านอาจารย์ยังสามารถส่งผลให้แก่ผู้ที่มีศรัทธา
ในท่า น พอข่า วแพร่ส ะพั ด ว่า ท่า นสิ้ น และมี อ ายุ ไ ด้ ๙๖ ปี พวกนั ก เสี่ ย งโชค
จ�ำนวนมากก็พากันซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล (และหวยเถื่อน) เลขท้าย ๙๖ แล้ว
สลากกินแบ่งงวดนั้นก็ออกเลขท้าย ๙๖ จริงๆ
สี่ห้าปีก่อนท่านจะสิ้น มีพระในวัดถ�้ำกลองเพลรูปหนึ่ง (พระสุจิต) กราบลา
ไปหาที่ วิ เ วกปฏิ บั ติ ธ รรมทางภาคเหนื อ ท่า นอนุ โ มทนาและให้พ ร พร้อ มด้ว ย
ค�ำลงท้ายว่า “เราจะตายอายุเก้าสิบหก ระวังกลับมาให้ทัน”
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เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘
หลังจากนั้นก็ได้เสด็จไปทรงเยี่ยม
และสนทนาธรรมตามโอกาส พร้อม
ทั้ ง พระราชทานพระมหากรุ ณ าโดย
ประการต่า งๆ ด้ว ยพระราชศรั ท ธา
อย่างเต็มเปี่ยม

กรุณาโปรดเกล้าฯ จัดพนักงานชาวที่
ผู้หนึ่ง (คุณสุรศักดิ์ สุริสาร) ไปประจ�ำ
อยู ่ที่ วั ด เพื่ อ ท� ำ อาหารพิ เ ศษถวาย
โดยพระราชทานค่า ใช้จ ่า ยทั้ ง หมด
คุ ณ สุ ร ศั ก ดิ์ ก็ ก ลายเป็น ศิ ษ ย์วั ด และ
อุ ป ัฏ ฐากของท่า นอาจารย์จ นวาระ
สุดท้าย

เมื่ อ ทรงทราบว่า ท่า นอาจารย์
ฉันอาหารไม่ค่อยได้ ก็ได้ทรงพระมหา-
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ครั้ ง หนึ่ ง ประทั บ อยู ่ที่ ภู พิ ง คราชนิ เ วศน์ ทรงทราบว่า ท่า นอาจารย์อ าพาธ
มีอาการเกี่ยวกับหัวใจ ก็ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ท่านนายกรัฐมนตรีติดต่อ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปช่วย พ.อ.เพิ่มสวัสดิ์ ทินกร
ณ อยุธยา กับ พ.ท.ประวิชช์ ตันประเสริฐ ได้ออกเดินทางจากโรงพยาบาลอย่าง
รีบด่วน ไปถึงวัดในตอนตีสองและได้ทำ� การตรวจสอบสภาพหัวใจของท่านอาจารย์
ในคืนนั้นเอง ปรากฏว่าหัวใจแสดงอาการขาดเลือดหล่อเลี้ยงปานกลาง อาจจะ
เนื่องจากหลอดเลือดแข็งซึ่งเป็นลักษณะธรรมดาของผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญทั้งสอง
ได้ให้คำ� แนะน�ำทีเ่ ป็นประโยชน์มากแก่คณะแพทย์ประจ�ำ และค้างดูอาการอยู่สองคืน
จนอาการค่อยดีขึ้นแล้วจึงได้เดินทางกลับ
อีกคราวหนึง่ ท่านอาจารย์มอ
ี าการหอบมาก คณะแพทย์ประจ�ำพยายามแก้ไขกัน
โดยล�ำพังไม่ส�ำเร็จ จึงได้กราบบังคมทูล ก็ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ แห่งกรมชลประทาน ซึ่งอยู่ในคณะผู้เชี่ยวชาญ
ที่ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินทางไปตรวจและให้ค�ำปรึกษา
แก่แพทย์ประจ�ำถึงที่วัด นายแพทย์สงครามได้แนะน�ำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติแก้อาการ
เสมหะเหนียว ซึง่ เป็นปัญหาทีส
่ ำ� คัญมาก ทัง้ นีเ้ พราะท่านอาจารย์ไม่มแี รงขากเสมหะ
เสมหะคัง่ ค้างอยู่ในหลอดลมนานๆ ก็ข้น ยิง่ ขากยาก และท�ำให้หลอดลมแคบ หายใจ
ได้อากาศเข้าไปไม่พอจึงหอบ ถ้าแก้ไม่ตก หลอดลมตีบไปเรื่อยๆ ก็ไม่มีทางแก้
นายแพทย์ส งครามได้แ นะให้เ พิ่ ม ความชื้ น ในอากาศและเปลี่ ย นยาใหม่ พอดี
ท่านอาจารย์ขากเสมหะออกมาเป็นก้อนแข็งกลม ขนาดเมล็ดพุทรา อาการดีขึ้น
คุณหมอสงครามรอดูอาการต่อไปอีกหนึง่ คืนแล้วจึงเดินทางกลับ หลังจากนัน
้ ทุกครัง้
ทีท
่ ่านอาจารย์มอ
ี าการทางระบบหายใจ (ซึง่ ปรากฏบ่อยขึน
้ และมากขึน
้ ) ผู้เขียนก็ได้
ขอค�ำแนะน�ำจากคุณหมอไปปฏิบัติ บางครั้งคุณหมอก็เดินทางไปเยี่ยมด้วยตนเอง
ท�ำให้คณะแพทย์มีความโล่งใจขึ้นเป็นอันมาก
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๑ หลังจากที่ท่านอาจารย์ได้อาพาธครั้งหนึ่งค่อนข้างจะ
หนักแล้วค่อยทุเลาขึ้น ผู้เขียนเห็นว่าถึงจะมีผู้ร่วมคณะอยู่ไกลจากวัดเพียงสิบกว่า
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กิโลเมตร (คือทีโ่ รงพยาบาลหนองบัวล�ำภู) ถ้าหากท่านอาจารย์เกิดอาพาธฉุกเฉินขึน
้
ก็ยังต้องการเวลาไม่ต�่ำกว่าครึ่งชั่วโมงที่แพทย์จะไปถึงท่านได้ เวลานั้นโทรศัพท์
ขยายไปถึงหนองบัวล�ำภูแล้ว ผู้เขียนจึงได้ขอให้ท่านราชเลขาธิการกราบบังคมทูล
ขอพระราชทานโทรศัพท์ไปติดที่วัด ภายในเจ็ดวันก็สำ� เร็จความปรารถนา นับเป็น
พระมหากรุณายิง่ ล้น การมีโทรศัพท์มไิ ด้เป็นประโยชน์แต่สำ� หรับท่านอาจารย์ในการ
ติดต่อกับแพทย์เท่านัน
้ แต่มป
ี ระโยชน์อย่างยิง่ แก่แพทย์ซงึ่ สามารถปรึกษาหารือกัน
ได้โดยสะดวกและแม่นย�ำ แม้จะอยู่ห่างกันหลายร้อยกิโลเมตร โทรศัพท์ได้ช่วยผ่อน
คลายภาวะวิกฤติหลายครั้ง
ด้วยความทีท
่ รงเคารพรักและเป็นห่วงใยในท่านอาจารย์ ล้นเกล้าฯ ทัง้ สอง
พระองค์ทรงพระกรุณาเสด็จไปทรงเยี่ยมอาการอาพาธหลายครั้ง ครั้งหนึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระอุตสาหะประกอบพิธี “ยืดอายุ” ของ
ท่านอาจารย์โดยทรงถือขัน (อย่างขันน�้ำ) บรรจุดอกไม้ห้าสีเข้าไปประเคน
พอท่านอาจารย์รับแล้ว ก็ทรงขอไม่ให้ “ทิ้งขันธ์” (เล่นค�ำ “ขัน” กับ “ขันธ์”)
ให้อ ยู ่ไ ปอี ก นานๆ ท่า นอาจารย์หั ว เราะ แต่ไ ม่ไ ด้รั บ สนองพระราชด� ำ รั ส
ท่านปรารภต่อมาว่า “มันหนักกระดูก” “ขันธ์มันเป็นทุกข์หนัก” “แบกขันธ์มัน
หนักกว่าแบกครก” หลังจากนั้นสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงขอเช่นกัน
และครั้ ง ที่ ส ามเมื่ อ ทรงทราบว่า ท่า นอาจารย์อ าพาธหนั ก ในเวลาเดี ย วกั บ
ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู ่หั ว ทรงพระประชวร ก็ ไ ด้ท รงส่ง ดร.เชาวน์
ณ ศีลวันต์ องคมนตรี เป็นผู้แทนไปขอซ�ำ้ อีก ท่านอาจารย์กต
็ อบสนองด้วยการ
หัวเราะชอบใจเช่นครั้งก่อนๆ
การที่ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ทรงเคารพนับถือและห่วงใยโดยเต็มพระทัย
ได้รบ
ั การตอบแทนจากท่านอาจารย์ด้วยความเมตตาและจงรักภักดีอย่างเต็มเปี่ยม
ไม่ว่าจะทรงมีพระราชประสงค์อย่างใด ถ้าพอสนองได้ ท่านอาจารย์ก็ทำ� ด้วยความ
เต็มใจเสมอ ท่านเล่าบ่อยๆ ว่าตั้งใจแผ่ส่วนกุศลและแผ่เมตตาถวายอยู่ทุกเวลา
ทุกโอกาส ความสัมพันธ์ทางจิตระหว่างล้นเกล้าฯ ทั้งสองกับท่านอาจารย์เป็นสิ่ง
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สนิทแน่น ไม่มีอะไรบกพร่อง ท่านอาจารย์กล่าวบ่อยๆ ว่า “จิตต่อถึงกันอยู่ตลอด
เวลา” ทุกครั้งที่ได้รับข่าวว่าจะเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยม ท่านอาจารย์จะมี
อาการกระปรี้กระเปร่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ในตอนกลางปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ท่านอาจารย์เป็นไข้ค่อนข้างสูงติดต่อกันอยู่หลายวัน
ฉันได้น้อย ค่อนข้างอ่อนเพลีย ผู้เขียนไปเฝ้าอาการอยู่ด้วย ในตอนสายมีข่าวมาว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปทอดพระเนตรฝายกั้นน�้ำที่ข้างวัด บางที
จะทรงแวะเยีย
่ มท่านอาจารย์ ทางวัดก็เตรียมการรับเสด็จอย่างเคย แต่ท่านอาจารย์
ยังมีอาการทรงอยู่ จนใกล้เวลาเสด็จ ไข้ก็ยังไม่ลง ท่านเจ้าอาวาสตัดสินใจรั้ง
พระเก้าอีแ
้ ละเก้าอีใ้ ห้ท่านอาจารย์รบ
ั เสด็จภายในห้องกุฏแ
ิ ทนในห้องโถง ใกล้เวลา
เสด็จ ท่านอาจารย์ยังนอนเฉยๆ ไข้ยังสูง พระและเณรช่วยกันพยุงท่านอาจารย์
ขึน
้ นัง่ เก้าอี้ พอเสด็จถึง อาการอาพาธของท่านอาจารย์ดเู หมือนจะหายเป็นปลิดทิง้
นั่งตัวตรงถวายธรรมได้เหมือนกับปกติ ประทับอยู่เกือบสองชั่วโมง พอเสด็จกลับ
อาการโรคของท่านอาจารย์ก็เหมือนกับได้หายไปชั่วคราว
คราวหนึ่ง ผู้เขียนได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าท่านอาจารย์มีอาการไข้และซึม ไม่ค่อย
พูดเช่นเคย จึงรีบเดินทางไปถึงวัดในวันรุ่งขึน
้ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. เณรบอกว่า
หลวงปู่ไม่สบายมาตัง้ แต่วน
ั ก่อน แต่เพิง่ นอนหลับตานิง่ ไม่กระดุกกระดิกมาตัง้ แต่เช้า
รีบเข้าไปในห้อง เห็นท่านนอนหงายนิ่ง มือประสานอยู่ที่หน้าอก หายใจแผ่วเบา
หน้าตาสงบ ไม่มีลักษณะของความเจ็บไข้ พอกราบเสร็จ ท่านอาจารย์ชนะที่กำ� ลัง
นั่งเฝ้าอยู่ก็เรียนขึ้นว่า “ปู่ คุณหมอมา” ท่านอาจารย์ลืมตาขึ้นทันที แล้วถามด้วย
เสียงค่อนข้างดังว่า “พ่อจ้าวเป็นยังไง” ผู้เขียนกราบเรียนว่า “ได้ข่าวว่าค่อยยังชั่ว
ขึ้นแล้ว” สีหน้าท่านแสดงความโล่งใจ แล้วท่านก็หลับตานิ่งต่อไป ตลอดวันนั้น
ท่านอาจารย์แสดงอาการสงบนิง่ สลับกับตืน
่ ขึน
้ เป็นพักๆ พอ “ตืน
่ ” ขึน
้ ทุกครัง้ ชีพจร
เร็วกว่าปกติเล็กน้อยและอุณหภูมิกายสูงขึ้นประมาณ ๑ องศา (เซลเซียส) แล้ว
ทั้งสองอย่างก็ลดลง เป็นอย่างนี้เป็นระยะๆ
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ทีแรกผู้เขียนก็เป็นห่วง ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์เป็นไข้อะไร อุณหภูมิกายจึง
ขึ้นเร็วลงเร็ว ภายหลังเอาค�ำถามของท่านมาเทียบเข้า จึงเดาว่าท่านคงทราบมา
โดยทางใดทางหนึง่ ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระประชวรมาก จึงภาวนา
จิตส่งพลังมาช่วย การส่งพลังจิตคงจะต้องใช้ก�ำลังกายประกอบด้วย (เช่น ในการ
“เพ่ง”) ระหว่างนัน
้ (ระยะสงบหรือนิง่ ) ชีพจรจึงเร็วและอุณหภูมก
ิ ายก็ขน
ึ้ พอหยุดพัก
การเพ่ง หรื อ ส่ง พลั ง จิ ต ทั้ ง สองอย่า งก็ ล ดลง ท่า นอาจารย์ค งตั้ ง ใจตอบสนอง
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย่า งเต็ ม ที่ ด ้ว ยความสามารถและพลั ง เฉพาะตั ว ของท่า น
เหตุการณ์ที่เล่านี้อาจจะเกี่ยวกับท่านอาจารย์เคยกล่าวว่า “จิตต่อกันอยู่เสมอ”
กับล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ก็ได้
เมื่อท่านอาจารย์สิ้น ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานแทนพระองค์ในพิธีอาบน�้ำศพ
พระราชทานโกศโถให้บรรจุศพเป็นเกียรติยศพิเศษ โปรดเกล้าฯ ให้บ�ำเพ็ญกุศล
ถวายเป็นงานหลวง ๗ วัน และทรงรับงานศพทัง้ สิน
้ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงมอบ
ให้ฝ่ายบ้านเมืองเป็นเจ้าหน้าที่จัดงานศพให้ด�ำเนินไปโดยเรียบร้อยสมเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จไปประทับเป็นประธานในงาน
ห้าสิบวัน และทรงทอดกฐินเป็นการบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายท่านอาจารย์ด้วย
ทั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งล้นแก่บรรดาญาติและศิษยานุศิษย์
ของท่านอาจารย์ ขอกุศลผลบุญที่ได้ทรงประกอบกับผลแห่งเมตตาธรรมที่ได้ทรง
แสดงแก่ท่านอาจารย์ จงดลบันดาลให้ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนาน
ทรงพระเกษมส� ำ ราญบริ บู ร ณ์ด ้ว ยพระอนามั ย ทรงพระเดชแผ่ไ ปในทิ ศ านุ ทิ ศ
มวลอมิตรแพ้พ่าย ไม่อาจแข่งพระบารมี ทรงสถิตเป็นที่พึ่งของพสกนิกรทั้งหลาย
ชั่วกาลนานเทอญ
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เข้าตาจน

ความต้า นทานของท่า นอาจารย์ล ดลงไปเรื่ อ ยๆ
อาพาธบ่อยขึ้น ส่วนมากเกี่ยวกับหลอดลมอักเสบ
แล้วก็มีอาการทางหัวใจแทรก
ผู้เขียนกับคุณหมอรัชนัย คุณหมอ
สั น ติ ภ าพ พิ จ ารณาเห็ น พ้อ งกั น ว่า
สาเหตุ ข องหลอดลมอั ก เสบคื อ การ
หายใจทางปาก ท่า นอาจารย์ต ้อ ง
หายใจทางปากเพราะฟัน ปลอมของ
ท่านหลวม (ทันตแพทย์และช่างฟันของ
โรงพยาบาลอุดรฯ พยายามแก้ไขหลาย

ครั้งไม่สำ� เร็จ เพราะกระดูกขากรรไกร
ของท่านเหี่ยวและกร่อนมาก) ใส่ฟัน
ได้เ ฉพาะเวลาฉั น อาหารและรั บ แขก
เวลาพั ก และนอน ต้อ งเอาฟัน ออก
ปากหุบไม่สนิท อากาศเข้าออกทางปาก
ไม่ได้ผ่านเครื่องป้องกันฝุ่นละอองและ
ให้ความชืน
้ (โพรงจมูก) จึงระคายเยือ
่ บุ
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หลอดลมและมีเชือ
้ มาก เชือ
้ ก็มาจากผู้มานมัสการนัน
่ เอง หลังจากสร้าง “ตู้กระจก”
ป้องกันแล้ว “หลวงปู่” เป็นไข้ห่างลง แต่อาการอักเสบเรื้อรังทางหลอดลมไม่หาย
มีเสมหะมากและเหนียว ท่านอาจารย์ไม่มีแรงจะขาก เสมหะจึงคั่งอยู่ในหลอดลม
แล้วแห้ง ยิง่ แข็งหนักขึน
้ ยิง่ ขากออกยากขึน
้ ยิง่ เกาะรวมกันมากขึน
้ เช่นนีเ้ รือ
่ ยๆ ไป
กลายเป็น “วงร้าย” ที่เราไม่สามารถจะท�ำลายได้
การทีห
่ ลอดลมแคบตีบลงไปเรือ
่ ยๆ เพราะเสมหะคัง่ ท�ำให้เลือดได้รบ
ั ออกซิเจน
ไม่เต็มที่เหมือนปกติ หัวใจก็ได้รับออกซิเจนน้อยไปด้วย หัวใจมีเลือดหล่อเลี้ยง
น้อยอยู่แล้วเพราะหลอดเลือดแข็ง มาถูกซ�ำ้ เติมอีกด้วยการทีเ่ ลือดมีออกซิเจนน้อย
โรคของท่านอาจารย์เข้าขัน
้ ทีถ
่ ้าเป็นหมากรุก ก็เรียกว่าถูก “รุกฆาต” และถึง “ตาจน”
เสียแล้ว
ความรู้สึกว่าเข้าตาจนเป็นความรู้สึกของผู้เขียนและเพื่อนแพทย์ ผู้มองเห็น
สภาพภายในปอดของท่านอาจารย์ และรู้ล่วงหน้าว่าต่อไปอะไรจะเกิ ดขึ้นเป็น
ขัน
้ ๆ ไป ท่านอาจารย์เองนัน
้ ท่านไม่แสดงอะไรให้เห็นว่าก�ำลังถูกรุกฆาต เวลาอาพาธ
ท่านซึมไปหน่อย แต่พอหายหรือค่อยยังชั่วท่านก็เป็นปกติ เว้นแต่สังเกตได้ว่า
แรงของท่านค่อยๆ น้อยลงเป็นล�ำดับ
ถึงแม้ว่าในตอนหลังนัยน์ตาของท่านมืดแทบสนิททัง้ สองข้าง แต่ท่านก็ยงั เรียก
หาแว่นตามาสวมไว้เสมอ วันหนึ่งมีผู้เรียนถามล้อๆ ว่า “หลวงปู่ว่าตาบอดหมด
สองข้างแล้ว ท�ำไมยังใส่แว่นตาล่ะ” ท่านตอบสั้นว่า “มันโก้ดีว่ะ” แล้วก็หัวเราะ
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ใบไม้ร่วง

ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ อากาศทีว่ ด
ั ถ�ำ้ ฯ ร้อนจัด
และแห้งกร้าน เราจัดการปรับอากาศในห้องท่านอาจารย์
ให้อยู่ในระดับเย็นสบาย (๒๐ ํซ.)
แต่ความแห้งแก้ลำ� บาก หลังจาก
ทีท
่ ่านอาจารย์มอ
ี าการหลอดลมอักเสบ
ค่อ นข้า งจะแรง คุ ณ หมอสงคราม
ทรั พ ย์เ จริ ญ ซึ่ ง เราเชิ ญ ไปปรึ ก ษา
แนะน�ำให้เพิ่มความชื้นในอากาศด้วย

การพ่นน�้ำให้เป็นไอฝอย เราพยายาม
ท� ำ กั น หลายวิ ธี แ ต่ท� ำ ให้ชื้ น ได้เ พี ย ง
ประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เสมหะของ
ท่านอาจารย์ยังค่อนข้างเหนียว แต่พอ
ขากออกได้บ้าง หรือใช้เครื่องดูด
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ในระยะนัน
้ สภาพร่างกายของท่านอาจารย์เป็นทีน
่ ่าเวทนาอย่างทีส
่ ด
ุ ท่านผอม
มานานแล้ว แต่ตอนนี้มีเพียงหนังหุ้มกระดูกจริงๆ และหนังก็บางจนใสเหมือน
กระดาษแก้ว ท่านยังเดินได้โดยมีคนพยุงครั้งละ ๕ ก้าว ๑๐ ก้าว แต่แล้วก็ต้อง
นัง่ หอบอยู่นาน ท่านไม่เคยบ่นไม่อยากเดินเพราะท่านรู้ว่าเดินได้ผลดี แต่ถ้านัง่ นานๆ
ท่านขอลงนอน บอกว่าเจ็บกระดูกทีก
่ ้น ตลอดเวลาการตรวจร่างกายยังให้ผลอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ แต่ผลทุกอย่างค่อยๆ แสดงความเสื่อมมากขึ้น นานๆ ก็ดูเหมือนจะมี
แนวโน้มทีจ่ ะกระเตือ
้ งขึน
้ มาสักหน่อย แล้วก็ค่อยๆ ลดลงไปใหม่ ถ้าจะพูดอย่างปาก
ตลาดก็ต้องว่า “หลวงปู่หนังเหนียว” ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ผู้เขียนคิดว่าท่านอาจารย์
ยังหายใจอยู่ได้ หัวใจของท่านยังเต้นอยู่ได้ เลือดยังไหลอยู่ได้ เพราะก�ำลังจิตของ
ท่านเท่านั้นเอง ท่านยัง “ไม่ยอมไป” เพราะมีผู้ขอสัญญาท่านไว้ถึงแม้ว่าร่างกาย
ของท่านถึงสภาพที่ควรจะ “ไป” เสียนานแล้ว
ปลายเดือนเมษายน ผู้เขียนได้รับแจ้งว่าท่านอาจารย์เป็นไข้และมีหอบ ได้รีบ
ขึน
้ ไปโดยด่วน อาการก็เหมือนเคย เสมหะขัดขวางหลอดลม ใช้ยาและเครือ
่ งดูดเอา
เสมหะออกเสียได้ อาการหอบก็ทุเลา ไข้ก็ลง ผู้เขียนกลับบ้าน ต้นเดือนพฤษภาคม
เป็นอย่างเดิมอีก ผู้เขียนขึ้นไปค้างอยู่ที่วัดสองคืนค่อยทุเลา ผู้เขียนกลับวันที่ ๑๐
พฤษภาคม โทรศัพท์มาว่าท่านอาจารย์หอบอีก มีไข้เล็กน้อย หมอสันติภาพดูอยู่
ได้ปรึกษาทางโทรศัพท์กับคุณหมอสันติภาพและคุณหมอสงคราม วันที่ ๑๑ ไข้ลง
หอบน้อย ผู้เขียนวางใจ วันที่ ๑๒ โทรศัพท์มาว่าไข้ขน
ึ้ ไปอีกและหอบมากขึน
้ ผู้เขียน
รีบเดินทางไปถึงเช้าวันที่ ๑๓ อาการแบบเก่า แต่หอบมากขึน
้ หายใจประมาณ ๓๒ ครัง้
ต่อนาที ท่านอาจารย์เหนื่อยอยู่ตลอดเวลา พักไม่ค่อยได้ รู้สึกท่านเพลียมากจน
นั่งไม่อยู่ ต้องเอนตัวพิงท่านอาจารย์ชนะหรืออาจารย์บรรเจิดหรือเณรอยู่แทบ
ตลอดเวลา เลิกจากนัง่ ก็ลงนอนหงายอ้าปากหายใจ ไข้ไม่เท่าไร แต่เพลียและเหนือ
่ ย
เป็นอาการส�ำคัญ ชีพจรอยู่ในเกณฑ์เร็วแต่ไม่มาก ความดันเลือดยังปกติ ทีน
่ ่าเป็นห่วง
คืออาการกระสับกระส่าย แทบไม่มีเวลาพักสงบลงเลย อาการนี้ยิ่งท�ำให้เพลีย
มากขึ้น
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ผู้เขียนช่วยกันกับคุณหมอรัชนัยและคุณหมอสันติภาพ ปลุกปล�้ำจะให้เสมหะ
ไหลออกมาจากหลอดลมให้มากที่สุด ฉีดยาทุกสามสี่ชั่วโมง น�้ ำเกลือหยดเข้า
หลอดเลือดตลอดเวลา ผู้เขียนเฝ้าไข้อยู่สองคืนด้วยความเศร้าเพราะเห็นว่า
คงจะได้รับใช้ท่านอาจารย์อีกไม่นาน นั่งดูสภาพของท่านอาจารย์แล้วมีความ
สงสารเป็นทีส
่ ด
ุ ร่างกายผ่ายผอมเหมือนมีแต่กระดูก ก�ำลังก็หมดสิน
้ แม้จะนัง่
ก็ไม่อยู่ มิหน�ำซ�ำ้ หายใจหอบอยู่เรือ
่ ย ไม่มเี วลาจะได้พก
ั เหนือ
่ ย จะหาความสุข
สักขณะจิตก็ไม่ได้ จะให้ท่านอยู่ไปอีกท�ำไม กิจของท่านนัน
้ เสร็จสิน
้ ไปนานแล้ว
ไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะมาทนแบกสังขารอันหนักไว้ ท่านอยู่ก็เพราะเมตตาแก่
พวกศิษย์ทค
ี่ ด
ิ พึง่ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านคงเป็นห่วงพ่อจ้าวแม่จ้าวทัง้ สอง
พระองค์ทท
ี่ รงขอแล้วขอเล่าให้ท่านอยู่ก่อน จิตของท่านอาจารย์พร้อมทีจ
่ ะรอ
และคงรอได้ แต่สังขารเป็นธาตุสี่ย่อมเสื่อมทรามไปกับกาลเวลาและพยาธิ
เขารอไม่ได้ เขาพร้อมทีจ่ ะแตกสลายไปนานแล้วหากอ�ำนาจจิตของท่านอาจารย์
รั้ ง เขาไว้ ยั ง ไม่ป ล่อ ยให้ส ลาย แต่จิ ต ของท่า นจะต้อ งล� ำ บากสั ก เพี ย งใด
ตลอดเวลาที่ต่อสู้กับความสลายอยู่นี้
เมือ
่ ไม่กวี่ น
ั ก่อนหน้านัน
้ สมเด็จพระบรมราชินน
ี าถ ได้เสด็จไปเยีย
่ มท่านอาจารย์
ด้ว ยความเป็น ห่ว ง ทรงประทั บ พิ จ ารณาสภาพของท่า นอาจารย์อ ยู ่พั ก ใหญ่
พระชลนาชุ่มพระเนตรด้วยความสงสารและเศร้าพระราชหฤทัย
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม อาการของท่านอาจารย์ค่อยดีขึ้นเล็กน้อย การหายใจ
เหลือเพียงนาทีละ ๒๔ ถึง ๒๖ ครั้ง พอดีมีกิจธุระที่จะต้องท�ำทางกรุงเทพฯ ผู้เขียน
จึงตัดสินใจกลับบ้านสองสามวันโดยคิดว่าชั่วเวลานั้นท่านคงจะยังไม่เป็นอะไร
ตอนเย็น ๑๗.๐๐ น. ผู้เขียนเข้าไปกราบนมัสการลา ท่านอาจารย์นอนนิ่งอยู่
บนเตียง พระอาจารย์ชนะท�ำท่าจะบอกท่าน แต่ผู้เขียนห้ามไว้ ผู้เขียนลงกราบทีพ
่ ื้น
แล้วนึกพูดกับท่านด้วยใจว่า “หลวงปู่ครับ ไปเสียเถอะครับ อย่าอยู่เลย หลวงปู่
ล�ำบากเหลือหลาย ลูกหลานเห็นแล้วว่าหลวงปู่เมตตาอุตส่าห์แบกสังขารอยู่กบ
ั
พวกเรา ลูกหลานสงสารหลวงปู่เป็นทีส
่ ด
ุ แล้ว ส�ำหรับตัวผมขอเลิกสัญญาตัง้ แต่
บัดนี้ หลวงปู่ไม่ต้องคอยผมอีกแล้ว กลับไปถึงกรุงเทพฯ ผมจะกราบบังคมทูล
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พ่อจ้าวแม่จ้าวให้ทรงถอนค�ำที่ขอหลวงปู่ไว้ ให้หลวงปู่ไปโดยไม่มีห่วง หลวงปู่
ไปเถิดครับ” ผู้เขียนจากท่านมาอย่างทีพ
่ ด
ู กันว่า “น�ำ้ ตาตกใน” นอนในรถไฟหลับๆ
ตื่นๆ เป็นห่วงท่านแต่ไม่ฝันถึง
รุ่งเช้า (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม) ถึงกรุงเทพฯ เกือบ ๐๗.๐๐ น. นั่งแท็กซี่กลับบ้าน
พอรถเข้าประตู เด็กก็วงิ่ ออกจากบ้านมาบอกว่า “วัดถ�ำ้ กลองเพลโทรศัพท์มาเมือ
่ กี้
นี้เองว่าหลวงปู่สิ้นแล้วเมื่อตีห้าสี่สิบห้านาที” ผู้เขียนรู้สึกเฉยๆ โล่งใจครึ่งๆ
รีบอาบน�ำ้ รับอาหาร แล้วก็แต่งตัวขึ้นรถส่วนตัวพร้อมกับภรรยาและหลาน ขับไป
ถึงวัดทันเวลาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบต
ั ิ
พระราชกิจแทนพระองค์ ยังได้รับใช้ท่านอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายในการจับมือที่
เย็น แข็ง ของท่านหงายขึน
้ รับพระราชทานน�ำ้ อาบศพส่วนพระองค์ของสมเด็จฯ และ
น�ำ้ อาบของประชาชนอีกร้อยกว่าคนที่ขอรดต่อจากสมเด็จฯ
ท่านอาจารย์ชนะเล่าว่า คืนนั้น “หลวงปู่” จ�ำวัดเป็นปกติ ตอนเช้าท่านตื่นเวลา
๐๕.๐๐ น. เศษเช่นเคย ล้างหน้าเรียบร้อยแล้ว สว่างแล้ว ฉันรังนกเช่นเคยกับ
ข้าวโอ๊ตเล็กน้อย แล้วก็ลก
ุ ขึน
้ จากเตียง พระเณรพยุงเดินไปถึงเตียงนอนพักกลางวัน
“หลวงปู่” ลงนั่งแล้วก็นอนลง และหยุดหายใจ ง่าย สบาย
“หลวงปู่” หยุดแล้ว หยุดแบกสังขารทรมานตัว หยุดเหนื่อยหอบหายใจ
ทางปาก หยุดมือสั่นด้วยความอ่อนเพลีย หยุดผุดลุกผุดนั่งเพราะหาท่าสบาย
ไม่ได้ หยุดหมดทุกอย่างทีเ่ ป็นทุกข์ “หลวงปู่” นอนนิง่ อยู่บนเตียงเป็นสุขแสนสุข
ยังไม่หยุดแต่ค�ำสอนของท่านที่คอยเตือนคนนับไม่ถ้วน ตั้งแต่สูงสุดจนต�่ำสุด
ให้อบรมสติ รักษาสติ อาศัยสติ เดินทางไปสู่ความสุขสงบเหมือนอย่างท่าน
“หลวงปู่” ล่วงไปอย่างใบไม้ร่วง ใบไม้ทเี่ หลืองเต็มทีแ
่ ล้วและแห้งจนกรอบแล้ว
เหลือติดก้านด้วยเยื่อใจนิดเดียว พอเยื่อขาด ใบก็ร่วงโดยไม่มีอาการล่วงหน้าและ
ไม่มีเสียงเหมือนใบไม้ร่วง
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อนาลโยวาท
อุบายธรรม
เพื่อความเป็นผู้ไม่มีอาลัย
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ฆราวาสธรรม
พระธรรมเทศนา

หลวงปู่ขาว อนาลโย

วัดถ�้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวล�ำภู
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า วา ส ธ ร ร ม
- ฆร

เกิดมา

อย่าเป็นคน
หาประโยชน์มิได้

เราเกิดมาเป็นมนุษย์นับว่าเป็นอัตภาพอันสูงสุด
อั น จะท� ำ ประโยชน์ใ ห้แ ก่โ ลก แก่ญ าติ และแก่ต น
ธรรมทัง้ หลายไม่ได้อยู่ทอ
ี่ น
ื่ อยู่ทต
ี่ วั เรานีท
้ ม
ี่ ใี จเป็นใหญ่
เป็นหัวหน้า งานการทัง้ หลายจะดีหรือจะชัว่ ล้วนส�ำเร็จ
อยู่ที่ใจ จึงควรอบรมจิตใจให้มีสติให้ชำ� นิชำ� นาญ ให้มี
สัมปชัญญะประดับและประจ�ำใจให้รู้เท่าต่ออารมณ์
ที่มันเกิดขึ้น ให้เห็นความเกิดตั้งอยู่และความเสื่อมไป
เป็นธรรมดา ก็จะเกิดความเบื่อหน่าย หายหลง ไม่เข้า
ไปยึ ด ถื อ เอาก้อ นกายทั้ ง ก้อ นว่า เป็น ตั ว เราของเรา
ติดสมมุติว่าเป็นผู้หนุ่ม ผู้เฒ่า ผู้แก่ ซึ่งเป็นของสมมุติ
จิตรู้เท่าอารมณ์ ปล่อยวางในขันธ์ ไม่ยด
ึ อ�ำนาจความโลภ
ความโกรธ ความหลง ปล่อยวางช�ำระล้างอย่าให้มัน
เข้ามาครอบง�ำ จะมีความสุขใจ เบิกบานใจ ใจหอม
ใจไม่เน่า ใจของผู้นั้นละอารมณ์ทั้งหลาย จิตผ่องแผ้ว
ตัง้ มัน
่ เป็นสมาธิ จิตสว่างไสวเป็นจิตสูง ให้พากันท�ำเอา
ให้ได้ให้ถึง อย่าให้เกิ ดมาแล้วไม่ได้อะไรดีสักอย่าง
เกิดมามีแต่แก่ไป ตายไป ทับแผ่นดิน หาประโยชน์
อันใดมิได้
เราเกิ ด มาเป็น มนุ ษ ย์ เป็น อั ต ภาพอั น สู ง สุ ด อั น
จะท� ำ ประโยชน์ใ ห้แ ก่โ ลก แก่ญ าติ และให้แ ก่ต น
พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า “ช่วยให้ตนพ้นทุกข์เสีย
ก่อนจึงค่อยสอนผู้อื่น”
ธรรมทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่อื่น อยู่จ�ำเพาะที่เราใน
ร่างกายของเรานี้ ก่อนที่เราเข้าใจว่าเป็นของตน ที่จริง
เป็นของกลาง จะใช้ทางไหนก็ได้ ท�ำบุญก็ได้ ท�ำบาป
ก็ได้ ใครอยากไปนรกก็ท�ำบาปหนัก อยากไปสวรรค์
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ก็ทำ� บุญ มีอยู่สองทาง ท�ำบุญก็เป็นกุศลธรรม ท�ำบาปก็เป็นอกุศลธรรม กรรมเป็น
เหตุท�ำให้ตกทุกข์ได้ยาก กุศลกรรมท�ำให้อยู่ในสันดานของตนแล้วจะมีความสุข
“มโนปุพฺพํ คมา ธมฺมา มโนเสฎฺฐา มโนมายา” ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่
มีใจเป็นหัวหน้า ส�ำเร็จแล้วด้วยใจ ท�ำความดีส�ำเร็จแล้วด้วยใจ ท�ำความชั่วก็ส�ำเร็จ
แล้วด้วยใจ ท�ำความชั่วเป็นเหตุให้ผู้ทำ� ได้รับความล�ำบาก มานะ คือ ใจอันมี โลภะ
โทสะ โมหะ ครอบง�ำ เศร้าหมอง ขุ่นมัว จะมีแต่ความทุกข์คอยติดตามเหมือนกับ
ล้อเกวียนตามรอยตีนโคไปฉะนั้น
เพราะฉะนั้น พวกเราควรอบรมจิตใจให้มีสติให้ชำ� นิชำ� นาญให้แม่นย�ำ ให้มีสติ
ประดับประจ�ำใจ จิตจะโน้มเข้าโอปนยิโก โน้มเข้ามาพิจารณาร่างกายให้เห็น
เป็นของกลาง คนฉลาดใช้จิตน้อมท�ำความดี บ�ำเพ็ญสมาธิภาวนา อาศัยกายเป็น
กัมมัฏฐาน ท�ำจิตให้คล่องแคล่ว ให้จต
ิ เบิกบาน จะท�ำการงานก็ดี จะไปไหนก็ดี มีสติ
พิจารณาทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน ความสุขย่อมติดตามผู้นั้นไปเหมือนกัน
กับเงาติดตามตน การท�ำบุญท�ำความดีมีแต่ความสุข พระพุทธเจ้าท่านสอนให้
ละความชัว่ ท�ำความดี ให้เป็นผู้หมัน
่ ขยัน ไม่เกียจคร้าน อบรมใจของตนให้ผ่องแผ้ว
ให้เบิกบาน ถ้าใจเศร้าหมอง มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบง�ำแล้ว
มีแต่ความทุกข์ใจ เศร้าหมอง เรียกว่า ใจเน่า ใจบูด ใจด�ำ ควรอบรมจิตให้เบิกบาน
ร่าเริง ให้สบาย ไม่ให้ใจตกอยู่ในอ�ำนาจความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้ปล่อยวาง
ช�ำระล้าง อย่าให้มันเข้ามาครอบง�ำ จะมีความสุข ใจเบิกบาน ใจหอม ใจไม่เน่า
ใจของผู้นั้นละอารมณ์ทั้งหลาย จิตผ่องแผ้วตั้งมั่นเป็นสมาธิ จิตสว่างไสวเป็นจิตสูง
ให้พากันท�ำเอา
พวกเรามักพากันถือทัง้ สองศาสนา ศาสนาหนึง่ เป็นศาสนาของมาร สอนให้
ลักเอา ขโมยเอา ปล้นเอา โกงเอา กอบโกยมันเอาให้ได้มากๆ อีกศาสนาหนึ่งเป็น
ศาสนาของพระพุทธเจ้า สอนว่าอย่าเป็นผู้โลภ ให้เป็นผู้สน
ั โดษมักน้อย อย่าไปโลภ
อยากได้ของๆ คนอื่นมาเป็นของตน ความหลงเข้าไปยึดถือเอาก้อนกายทั้งก้อนว่า
เป็นตัวเราของเรา ติดสมมุติว่าเป็นผู้หนุ่ม ผู้เฒ่า ผู้แก่ ซึ่งเป็นของสมมุติ ความโลภ
คือ ความยินดี รักใคร่ อยากได้ในทรัพย์ ทั้งที่มีวญ
ิ ญาณ สวิญญาณกทรัพย์ และ
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ไม่มีวิญญาณ อวิญญาณกทรัพย์ สมุทัย คือ เหตุให้เกิดทุกข์ เกิดจากตัณหา
ความอยากได้ อยากเป็น อยากมี อยากได้ เรี ย กว่า กามตั ณ หา ภวตั ณ หา
ความอยากเป็น อยากมี วิภวตัณหา ความไม่อยากได้ของที่ไม่รักไม่ชอบใจ เช่น
อารมณ์ที่ไม่ชอบใจ ความเจ็บ ความไข้ ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ พระพุทธเจ้า
ท่านให้พจิ ารณาให้เห็นทุกข์เสียก่อน จิตสงบ แล้วพิจารณาให้เป็นทุกข์ ทุกข์เป็นผล
ผลมาจากเหตุ เหตุคือ สมุทัย กามทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ความเกิดเป็นทุกข์
ความชรา ความเฒ่าแก่ พยาธิ ความเจ็บไข้ ก็เป็นทุกข์ มรณะ ความตายก็เป็นทุกข์
ความไม่สบายกาย ความทุกข์โทมนัส ความเสียใจ ความคับแค้นใจ เป็นความทุกข์
ความทุกข์เกิดในใจ เวทนาไม่ดีเกิดขึ้นในใจ ความเสียใจโทมนัส เพราะไม่รับสิ่งที่
ไม่รักไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากอารมณ์ที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์
ทุกข์ธรรมดา คือ ความทุกข์กาย ความเจ็บ ความปวด เป็นสภาวะทุกข์อย่างหนึ่ง
เป็นกฎของธรรมดา ปกิณกทุกข์ คือ ทุกข์ที่จรมาครอบง�ำจิตใจของผู้ที่ไม่อบรม
จิตใจ เป็นเหตุให้หวาดสะดุ้ง กระสับกระส่าย ไม่สบายใจ
เพราะเหตุฉะนั้น พวกเราควรพากันอบรมจิตใจของตนให้มีสติสัมปชัญญะ
ให้ร้เู ท่าต่ออารมณ์ทเี่ กิดขึน
้ ทุกสิง่ ในโลกนีท
้ ม
ี่ น
ั เกิดขึน
้ มีความเกิด ความตัง้ อยู่ และ
ความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ตกอยู่ในไตรลักษณ์
ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา อนิจฺจา ขันธ์ไม่เที่ยง
ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา ขันธ์นี้เป็นทุกข์
ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา อนตฺตา ขันธ์อันนี้ไม่ใช่ตัวใช่ตน ไม่ใช่บุคคล เราเขา
พิจารณาให้เห็นดังนี้ จะมีความเบือ
่ หน่าย เกิดความเบือ
่ หน่าย ไม่มาหลงยึดถือ
ว่าเป็นของตน พิจารณาให้เห็นทุกๆ ขณะจิต จิตจะมีความเบือ
่ หน่ายในกามทัง้ หลาย
เบือ
่ หน่ายในภพ เบือ
่ หน่ายในความโง่ความเขลาของตน ครัน
้ มีความเบือ
่ หน่ายแล้ว
จิตก็ไม่เข้าไปยึดมัน
่ ถือมัน
่ ในขันธ์ จิตปล่อยวาง พิจารณาประการเดียว เราท่องเทีย
่ ว
ไปในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุด นับภพนับชาติไม่ได้ นับไม่ถ้วน แล้วไม่ได้อะไรดี
สักอย่าง เกิดมามีแต่แก่ไปๆ ทับแผ่นดิน หาประโยชน์อันใดมิได้
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พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราถือศีลก่อน ศีลท�ำให้
กายวาจาสงบ แล้ว จึ ง ท� ำ สมถภาวนาให้จิ ต ใจสงบ
ครัน
้ ภาวนาจนจิตสงบสงัดดีแล้ว ก็ใช้ปัญญาคิดค้นคว้า
สกนธ์กายนี้ เรียกว่า ท�ำกัมมัฏฐาน พระพุทธเจ้าว่า
ธรรมะไม่อยู่ที่อื่น อยู่ที่สกนธ์กายของทุกคน คนหมด
ทุกคนก็แม่นธรรมหมดทั้งก้อน แม่นก้อนธรรมหมด
ทุกคน พระพุทธเจ้าว่าธรรมไม่อยู่ที่อื่น ไม่ต้องไปหา
ที่อื่น มันอยู่ในสกนธ์กายของตนนี้ ดูจิตใจของตนนี้ให้
มันเห็นความจริงของมัน พระพุทธเจ้าว่า ปญฺจป
ุ าทานกฺ ข นฺ ธ า ทุ กฺ ข า สกนธ์ก ายของเรานี้ มั น เป็น ทุ ก ข์
ปญฺจป
ุ าทานกฺขนฺธา อนิจจ
ฺ า สกนธ์กายอันนีไ้ ม่เทีย
่ ง
ปญฺจป
ุ าทานกฺขนฺธา อนฺตตา ก้อนอันนีไ้ ม่ใช่คน ไม่ใช่สต
ั ว์
ธรรมทั้งหลายไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์ จึงว่าธรรมทั้งหลาย
ก็แม่นก้อนธรรมนี้ ไม่ใช่คน ไม่ใช่สต
ั ว์ มันอยากจะเป็น
ไปอย่างใด ก็เป็นไปตามธรรมชาติของมัน กิรย
ิ าของมัน
มั น ไม่ฟ ัง ค�ำเรา ไม่ฟ ัง พวกเรา อยากแก่มั นก็ แ ก่ไ ป
อยากเจ็บมันก็เจ็บไป อยากตายมันก็ตายไป สพฺเพ
ธมฺมา อนตฺตา ธรรมเหล่านีไ้ ม่ใช่ของใคร ให้พจิ ารณาดู
ให้เห็นเป็นก้อนธรรม มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใคร
ทั้งนั้น มันเป็นทุกข์ มันเป็นอนิจจัง มันเป็นอนัตตา
ตกอยู่ในไตรลักษณ์ คนเราได้ก้อนธรรมอันนี้แหละ
ได้เป็นรูปเป็นกาย เป็นผู้หญิง เป็นผู้ชาย ก็สมมุตท
ิ งั้ นัน
้
สมมุตวิ ่าผู้หญิงว่าผู้ชาย ว่าเด็กว่าเฒ่า มันสมมุตซิ อ
ื่ ๆ ดอก
ที่จริงมันแม่นก้อนธรรมทั้งหมด
เราเกิดมาได้อต
ั ภาพอันดีสมบูรณ์บริบรู ณ์ พวกเรา
ได้สมบัติมาดีแล้ว ควรใช้มันเสีย ใช้ไปในทางดี ทางดี
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ก้อน

ธรรม

คือการท�ำบุญให้ทาน รักษาศีลภาวนา ใช้มันเสียเมื่อมันยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่
อย่าไปนอนใจเมือ
่ วันคืนล่วงไปๆ พระพุทธเจ้าว่าวันคืนล่วงไปๆ มิใช่จะล่วงไปแต่วน
ั คืน
เดือนปี ชีวต
ิ ความเป็นอยู่ของเราก็ล่วงไปๆ ทุกขณะลมหายใจเข้าออก ไม่ควรนอนใจ
ได้มาดีแล้วอัตภาพอันนี้ ไม่เป็นผู้หนวกบอดใบ้บ้าเสียจริต สมบัติอันนี้คือมนุษย์
สมบัติ มนุษย์ เราเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไร คนเรอะ พระพุทธเจ้าว่าสิ่งอันประเสริฐ
ก็ได้แก่คน บาปและบุญก็เรียก เราต้องเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ หิริ ความอายต่อ
ความชัว่ โอตตัปปะ ความสะดุ้งต่อผลของมัน ความชัว่ มันจะให้ผลเราในคราวหลัง
เมื่อเราเป็นมนุษย์ เราไม่ควรนอนใจ อย่าให้กาลกินเรา ให้เรากินกาล ให้เร่ง
ท�ำคุณงามความดี เวลาล่วงไป ชีวิตของเราก็ล่วงไป ล่วงไปหาความตาย มนุษย์
เป็นสัตว์อน
ั สูงสุด อันนีเ้ ป็นเพราะเราได้สมบัตอ
ิ น
ั ดีมา ปุพเฺ พกตปุญญ
ฺ ตา บุญกุศล
คุณงามความดีเราได้สร้างมาหลายภพหลายชาติแล้ว เราอย่าไปเข้าใจว่าเราเกิดมา
ชาติเดียวนี้ ตั้งแต่เราเทียวตายเทียวเกิดมานี่ นับกัปนับกัลป์อนันตชาติไม่ได้ แล้ว
จะว่าเหมือนกันได้อย่างไรล่ะ เมื่อเรามาเกิดก็มีแต่วิญญาณเท่านั้น พอมาปฏิสนธิ
ก็เอาเลือดเอาเนื้อพ่อแม่มาแบ่งให้ ได้อัตภาพออกมา แม้กระนั้นก็ไม่มีสัตว์มาเกิด
ต้องอาศัยจุติวิญญาณ เราต้องสร้างเอาคุณงามความดี
พวกฆราวาสก็คอ
ื ตัง้ ใจรับศีลห้า ศีลแปด ในวันเจ็ดค�ำ่ แปดค�ำ่ สิบสีค
่ ำ�่ สิบห้าค�ำ่
ี่ รัง้ อย่าให้ขาด ท�ำสมาธิภาวนา ให้มส
ี ติ ระวังกายของตนให้เป็นสุจริต
เดือนหนึง่ มีสค
วาจาเป็นสุจริต ใจเป็นสุจริต เท่านี้แหละ เอาย่อๆ มีสติอันเดียว ละบาปทั้งหลาย
ความชั่วทั้งหลาย ละด้วยกาย วาจา ด้วยใจ ท�ำบุญกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความ
ไม่ประมาท กระท�ำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว อันนี้เป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ให้มส
ี ติรก
ั ษากาย วาจา ใจ ศีลห้าถ้าใครละเมิดก็เป็นบาป ครัน
้ ละเว้นโทษห้าอย่างนี้
นัน
่ แหละเป็นศีล ศีลคือใจ บาปก็คอ
ื ใจ ศีลอยู่ในใจ บาปก็อยู่ทใี่ จเหมือนกันนัน
่ แหละ
เรือ
่ งท�ำบุญท�ำกุศล ให้ทาน รักษาศีล ภาวนา อยู่แต่ใจทัง้ นัน
้ อะไรๆ ทัง้ หมดอยู่กบ
ั ใจ
สงสัยก็พจิ ารณาดวงใจ ท�ำบาปห้าอย่างนีแ
้ ล้วศีลไม่มี เป็นคนไม่มศ
ี ล
ี คนมันชอบท�ำ
แต่บาป ศีลไม่ชอบท�ำ อยากท�ำแต่บาป ท่านเปรียบไว้ว่า คนไปสวรรค์เท่ากับเขาวัว
คนไปนรกเท่าขนวัว วัวมีสองเขา แต่ขนมันนับไม่ถ้วน
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เรื่องจิตนี่ พวกฝรั่งเขาท�ำกันจริงๆ จังๆ เขาสนใจ
อยู่ปานนั้น มันจึงเป็นเรื่องใหญ่ มาเอาทางภาวนา
ยากจริง พวกนี้เขาท�ำกันหลายคน สนใจแท้ๆ เรื่อง
ท�ำบุญ รักษาศีล ให้ทาน ก็เข้าใจหมดแล้ว เรือ
่ งภาวนา
มันส�ำคัญ อบรมบ่มอินทรีย์ อบรมกายนีแ่ หละ อบรมใจ
ของตนนี่แหละ มันยากอยู่ ครั้นอบรมได้แล้ว ไม่มี
ความเดือดร้อน ใจเยือกเย็น ใจสบาย ไม่มค
ี วามหวัน
่ ไหว
อวิชชาคือใจ ใจดวงเดียวนัน
่ เรียกว่าอวิชชา คือมันไม่รู้
ต่อสิ่งทั้งปวง ไม่รู้ในกองสังขาร แล้วหลงยึด ชอบเข้า
ก็ ห ลงยึ ด ไม่ช อบก็ ยึ ด เข้า มาเผาตน มั น ไม่รู ้มั น จึ ง
หวั่นไหว
พวกเราพากันฝึกหัดใจของตนให้ดี พระพุทธเจ้าว่า
ธรรมทั้ ง หลายมี ใ จเป็น หั ว หน้า มี ใ จถึ ง พร้อ ม มี ใ จ
เป็นใหญ่ มีใจประเสริฐสุด ครั้นทรมานใจดีแล้ว ฝึกฝน
ดีแล้ว อบรมดีแล้ว มีใจประเสริฐสุด ถ้าไม่ทรมาน
ไม่ฝ ึก ฝนอบรม อั น นี้ มั น ก็ ท� ำ พิ ษ เผาอยู ่ทั้ ง กลางวั น
กลางคืน มันเป็นเพราะใจนี่แหละ
ใจไม่ดี ใจไม่รู ้เ ท่า ใจโง่ มนสา เจ ปทุ ฏ ฺเ ฐน
ใจอันมีโทษประทุษร้ายมันอยู่แล้ว เพราะราคะ โทสะ
โมหะ ประทุษร้ายอยู่ ไปอยู่ทไี่ หนก็ไม่มค
ี วามสุขสบาย
มีแต่ความเดือดร้อนเผาผลาญ ท่านเปรียบไว้เหมือน
โคที่เข็นภาระอันหนักไปอยู่ ใจไม่ดีแล้ว ผู้ไม่ฝึกฝน
อบรมใจของตนแล้ว ท� ำ ไปตามความพอใจ ความ
ชอบใจ ใจเศร้าหมอง ไม่มีความสุข ยืน เดิน นั่ง นอน
ก็ไม่มีความสุข
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ศีล

ใจที่อบรมดีแล้ว ฝึกฝนทรมานดีแล้ว ไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุข พูดอยู่ก็เป็นสุข
ยืน เดิน นั่ง นอน ท�ำอะไรอยู่ก็เป็นสุข ไม่มีความเดือดร้อน มนสา เจ ปสนฺเนน
บุ ค คลผู ้ฝ ึก ฝนอบรมจิ ต ใจของตนให้ดี แ ล้ว จิ ต ผ่อ งใสแล้ว แม้จ ะพู ด อยู ่ก็ ต าม
ท�ำอยู่กต
็ าม ไปทีไ่ หนก็ตาม ความสุขย่อมติดตามไปอยู่ทก
ุ อิรย
ิ าบถ ยืน เดิน นัง่ นอน
พวกเราท�ำความฝึกฝนจิตใจของตน ให้เอาสติประจ�ำใจ จะพูดก็ให้มีสติ จะท�ำ
ก็ให้มีสติ จะคิดก็ให้มีสติควบคุมใจของตน อย่าไปปล่อยสติ ครั้นไม่ปล่อยสติแล้ว
นั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้นั่งอยู่ใกล้ความสุข ใกล้ทางที่สุด ทางที่เราจะเดินไปหน้าล่ะ
ใกล้เข้าๆ พวกเราเหมือนกันกับเดินทางไกล ไม่รู้ว่าจะเดินมาจากไหน นับวัน
นับคืน นับปี นับเดือน ไม่ถ้วน การเดินทางเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุด
เหมือนว่าเราจะไปกรุงเทพฯ นั่นแหละ เป็นที่สนุกสุขสบาย เข้าใจว่ากรุงเทพฯ เป็น
เมืองพระนคร เป็นเมืองสวรรค์ อยากไป พวกเราอยากไปสู่จุดหมายปลายทาง
คือพระนิพพานนั่นแหละ ว่าเป็นจุดอันเลิศ ว่าเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ มีแต่ความสุข
ที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านไปแล้ว จุดอันนั้นแหละ
เราเกิดมานี่ เทียวไปเทียวมาอยู่นี่น่ะ ไม่ต้องการอะไรทั้งหมดทั้งนั้นแหละ
ไม่ต้องการความทุกข์ ไม่ต้องการความตาย ต้องการหาความสุข แต่หาไม่พบ
เพราะศรัทธาของเราไม่เพียงพอ เชื่อไปตามกามกิ เลส ประพฤติไปทางอื่น
ไปทางโลกเสีย ทางธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เอาใจใส่ ไม่มค
ี วามสนใจ ไม่พอใจ
ทีจ่ ริงถึงเราไม่อยากไปก็ตาม พระนิพพานน่ะ แต่กค
็ วรปฏิบต
ั ไิ ว้ ควรอบรมจิตใจ
ของตนให้มน
ั เป็นอุปนิสย
ั เป็นปัจจัยต่อพระนิพพาน อบรมไว้ บางทีไปชาติหน้า
ชาติ ใ หม่ เราเกิ ด ความเบื่ อ หน่า ยอย่า งใดอย่า งหนึ่ง เราจะกลั บ มาปฏิ บั ติ
มันจะได้บรรลุคุณวิเศษโดยเร็ว ไม่เฉื่อยช้าไป
พวกเราได้คบหากับนักปราชญ์อาจารย์บ่อยๆ สนใจบ่อยๆ ท�ำไปๆ ก็จะเป็นไป
วันหนึ่งนั่นแหละ จะได้รับผลอยู่นั่นแหละ ท�ำแล้วจะเปล่าประโยชน์ ไม่เปล่าดอก
ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนพวกคุณหมอทั้งหลาย ได้ศึกษาวิชาศิลปศาสตร์มาแล้ว
ก็ได้มาแล้ว รู้อย่างนั้นอย่างนี้ ท�ำอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วก็ได้ผล เมื่อท�ำลงก็ได้รับผล
มีผลตอบแทนอยู่อย่างนัน
้ แหละ ผล คือ ลาภ ยศ เพราะเรามีวช
ิ าศิลปศาสตร์ เพราะ
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เราท�ำคุณความดี ทางที่ไปสู่ความสงบสุขนี่ พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้ว ถ้าเรา
มีความสนใจ พอใจ ตั้งใจท�ำ ก็คงได้รับผลตอบแทนเหมือนกัน ไม่ตอบแทนกัน
ไม่มด
ี อก ทุกสิง่ ทุกอย่างน่ะ ความดีกด
็ ี ความชัว่ ก็ดี ตอบแทนเหมือนกัน ถ้าท�ำชัว่ ลงไป
แล้วก็ได้รับความเดือดร้อนขึ้นกับตัว กับบ่อนนั่นแหละ
คนทั้งหลายเขาสงสัยว่า บาปไม่มี บุญไม่มี มันไม่พิจารณาให้เห็นว่า ท�ำแล้ว
ก็ได้รบ
ั เหมือนกันในเรือ
่ งนัน
้ ๆ แหละ พอท�ำเข้าแล้วก็เดือดร้อนหละ วิง่ เข้าป่าเข้าดง
ไปอยู่ตามถ�ำ้ ตามเหว ไม่มีที่ไหนมันจะพ้นดอกความชั่วนี่ พวกเราเป็นผู้ทำ� ความดี
ความชอบ อาชีพของเราเป็นไปเพือ
่ เป็นศีลเป็นธรรม ไม่เบียดเบียนใคร แล้วเราก็ได้
รับความพอใจ ความชอบใจ ดีใจ เห็นกันอยู่อย่างนั้น แล้วที่จะว่าไม่เป็นบุญเป็น
บาปยังไง มันเป็นอยู่อย่างนั้นนี่ เป็นกับที่นั้นแหละ ผู้ให้ทานก็ได้รับความดีใจกัน
ทีน
่ น
ั่ แหละ ผู้มศ
ี ล
ี ก็ได้ความดีใจ ศีลห้า ศีลแปด ศีลสิบ ศีลพระปาฏิโมกข์ของพวกพระ
ฆราวาส ศี ล ห้า ศี ล แปด เราก็ ศึ ก ษาให้มั น ดี ศึ ก ษาให้เ ข้า ใจ เมื่ อ เข้า ใจแล้ว
ก็ไม่ยาก เรือ
่ งงดเว้นทุกสิง่ ทุกอย่างน่ะ พวกเราก็ร้แู ล้ว เรือ
่ งจะไม่ต้องสมาทานเอากับ
พระภิกษุสามเณรก็ตาม รู้แล้ว เจตนางดเว้นเอา เรียกว่า วิรัติ เจตนา งดเว้นเอา
เข้าใจแล้ว ไม่ต้องสมาทานก็ได้ เอาเจตนานี่แหละ เราจะไม่ท�ำ สมมุติว่า ศีลห้า
บาปห้าอย่าง กรรมห้าอย่างนี้ เราจะไม่ท�ำต่อไปเด็ดขาด นี่ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอยู่
พวกเราสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว ควรรักษามันให้ดี เรื่องกรรมห้าอย่างนั้นแหละ
ครัน
้ เว้นวิรต
ั ใิ ห้มน
ั ขาดลงไปแล้ว ได้ชอ
ื่ ว่าเป็นผู้หมดกรรม หมดเวร หมดภัย ให้มน
ั ขาด
ห้าอย่างเบื้องต้นนี่แหละ พระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่ศีลนะ บาปนะ เวรนะ ครั้นเว้น
ห้าอย่างนี้เป็นสุจริตธรรม ผู้หญิงผู้ชายก็ตาม ผู้น้อยผู้หนุ่มก็ตาม ผู้แก่ผู้เฒ่าก็ตาม
เป็นสมบัติของมนุษย์ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ให้มีเจตนางดเว้น อทินฺนา
ทานา ปฏิวริ โต โหติ เจตนาวิรต
ั งิ ดเว้น มีสติประจ�ำใจ กาเมสุมจ
ิ ฉ
ฺ าจารา ปฏิวริ โต
โหติ ให้เจตนางดเว้น มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ความไม่จริงจะไม่พูด พูดมีสัจจะ
มีศีล ค�ำที่ไม่จริงจะไม่พูดต่อไป มีจึงพูด ไม่มีไม่พูด สุราเมรยมชฺฌปมาทฏฺฐานา
ปฏิวริ โต โหติ นีแ่ หละห้าอย่างนีแ่ หละ งดเว้นห้าอย่างนี่ ได้ชอ
ื่ ว่าเป็นผู้หมดกรรม
หมดเวร นี่เป็นเค้าเป็นมูลของศีลทั้งหลาย มันจะตั้งอยู่ได้
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ศี ล แปดนั้ น ครั้ น เรารั ก ษาไม่ไ ด้ก็ ไ ม่เ ป็น โทษเป็น ภั ย อะไรดอก เป็น แต่
เศร้าหมอง สามข้อเบื้องปลายนั่นแหละเป็นศีลสูงขึ้นไป รักษาไม่ได้มันก็พา
เศร้าหมองเท่านัน
้ ศีลห้าข้อเบือ
้ งต้นนัน
่ แหละส�ำคัญ เว้นให้มน
ั เด็ดขาดเรือ
่ ยไป
ท่านจึงเปรียบไว้เหมือนต้นไม้ ครัน
้ ไปตัดกิง่ ก้านสาขามันออกแล้วไม่ตาย มันต้อง
เป็นขึ้นอีก แตกกิ่งก้านสาขาขึ้นอีก แต่ถ้าตัดรากแก้วมันหมดแล้ว มันตาย
ไม่มีอะไรจะงอกขึ้นอีกต่อไป เค้ามูลมันคือศีลห้า
อาตมาจะพูดให้ฟัง พูดตรงๆ นีแ่ หละ ศีลนีม
่ ต
ี วั เดียวเท่านัน
้ แหละ มีใจดวงเดียว
เท่านั้น ไม่มีอื่นอีก หมู่นั้นมันเป็นอาการมัน ถ้าเราไม่ฆ่า ไม่ลัก ไม่มารยาสาไถย
กับใคร นอกจากเมียของตนซึ่งอยู่ในปกครองของตน พูดแต่ความจริง ไม่ดื่มสุรา
ยาเมา นี่แหละ ๕ อย่างนี่มีแต่บาปทั้งนั้น
พระพุทธเจ้าจึงว่า เรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรม เจตนาเป็นตัวศีล เจตนาก็ใจ
เท่านั้นแหละ เจตนางดเว้น ใจมีอันเดียวเท่านั้นแหละ และให้มีสติควบคุม ระวังจิต
มันคิดจะท�ำอะไรก็ดี คิดจะพูดอะไรไม่เป็นศีลเป็นธรรม ก็มีสติยับยั้ง รู้สึกตน สติ
คือความระลึก สัมปชัญญะ ความระลึกว่าผิดหรือถูก มันต้องตัดสิน สัมปชัญญะ
เป็นผู้ตัดสิน พวกเราให้หัดท�ำสติให้แม่นย�ำให้ส�ำเหนียกแล้ว จะท�ำอะไรก็ถูกต้อง
พูดถูกต้อง คิดถูกต้อง มันก็เป็นศีลแล้ว เพียงศีลห้ามันก็ดีอยู่ ศีลแปดเป็นบางครั้ง
เป็นคราวก็ได้อยู่ ครั้นรักษาให้ดีเป็นบริสุทธิ์แล้ว ได้อยู่ ราชาก็ได้อยู่ จักรพรรดิ์
ก็ได้อยู่ มหาเศรษฐีกไ็ ด้อยู่ ไม่ต้องสงสัย พระพุทธเจ้าพูดความจริง ผู้มศ
ี ล
ี ย่อมเป็น
ผู้องอาจกล้าหาญต่อหน้าประชุมชน ผู้มีศีลย่อมมีความสุข ท่านบอกไว้นะ
เมื่อรับศีลด้วยปากแล้ว ท่านว่า สีเลน สุคตึ ยนฺติ กุลบุตรผู้รักษาศีล ถึงพร้อม
ด้วยศีลบริบรู ณ์แล้ว ย่อมมีความสุข แม้จะเข้าไปคบหาสมาคมกับบริษท
ั ใดๆ ก็ตาม
บริษัทกษัตริย์ก็ตาม บริษัทคหบดีก็ตาม บริษัทสมณพราหมณ์ก็ตาม เป็นผู้องอาจ
กล้าหาญ ไม่มค
ี วามครัน
่ คร้ามต่อผู้คน เพราะคิดว่าเราบริสท
ุ ธิด
์ แ
ี ล้ว ถึงไม่มค
ี วามรู้
ก็ตาม ไม่คิดกลัวว่าคนอื่นเขาจะมาโทษเราว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ยังงั้นยังงี้ ไม่คิด
อย่างนั้น ไม่กลัว แล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นที่รักแก่สัตว์ทั้งหลาย
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ด้วยกัน คนผู้มีศีลแล้วย่อมใจเย็น จิตมันหยั่งเข้าไปถึงกัน สัตว์เดรัจฉานก็ตาม
สัตว์ใดๆ ก็ตาม ได้เห็นแล้วมันหยั่งเข้าไปถึงกัน เหมือนกันกับไฟฟ้า ไปถึงจิตถึงใจ
กันแล้ว แล้วจิตของเรามันเย็นแล้ว มันก็ไม่กลัว ถ้ามันเห็นพวกคฤหัสถ์พวกที่เขา
จะฆ่ามันแล้ว มันไม่รอ มันวิ่งเข้าป่าเข้าดงไปเลย นี่แหละไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุข
ศีลน�ำความสุขมาให้ตราบเท่าชรา ศีลน� ำความสุขมาให้ตลอดชีวิต ศีลน�ำ
ความสุขไปให้ตลอดและมีสุคติเป็นที่ไป
สีเลน โภคสมฺปทา ผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ ไม่อด ไม่อยาก ไม่ยากไม่จน
ก็เพราะเป็นผู้รก
ั ษาศีลให้สมบูรณ์บริบรู ณ์นแี้ ล เป็นแท้ เป็นกรรมดีแท้ เป็นกรรมร้ายแท้
ให้คิดดู ถ้าบุญไม่มีแล้ว บาปไม่มีแล้ว มันเป็นเพราะกรรมดีกรรมชั่ว พระพุทธเจ้า
ว่าคนเกิดมาสัตว์เกิดมาในโลกนี้คงเพียงกัน ไม่มีสูงมีต�่ำ มีด�ำมีขาว ถ้าขาวก็ขาว
อย่างเดียวกัน จะมั่งคั่งก็มั่งคั่งอย่างเดียวกัน จะจนก็จนอย่างเดียวกัน โง่ก็โง่อย่าง
เดียวกัน แต่ความจริงนีม
้ น
ั มีสงู มีตำ�่ กว่ากัน มีตำ�่ ลง มีสงู ทีส
่ ด
ุ เห็นเป็นพยานอยู่นแี่ ล้ว
จะโง่ ผู ้โ ง่ก็ โ ง่ลื ม ตาย ผู ้ฉ ลาดเหมื อ นพวกคุ ณ หมอนี่ ก็ ฉ ลาด จนก็ จ นลื ม ตาย
ท�ำไมเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกัน แต่ท�ำไมไม่เหมือนกันล่ะ ไม่เหมือนกันเพราะ
ความประพฤตินน
ั่ หรอก ถ้าประพฤติดี มีการรักษาศีลให้ทาน มีการสดับตรับฟังธรรม
เขาจะมีปัญญาก็ดี เขาเป็นผู้เล่าเรียน เพราะเหตุนแี้ หละ เป็นเพราะกรรม กรรมเป็น
ผู้จำ� แนกแจกสัตว์ให้ดใี ห้ชวั่ ต่างกัน มันเป็นเพราะกรรม พระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์
ดอกว่า ตายแล้วสูญ หรือตายแล้วเกิดอีก อย่างนีพ
้ ระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ไม่ว่า
เราไม่พยากรณ์สต
ั ว์นม
ี้ น
ั จะเกิดอีกหรือไม่เกิด ถ้ามันยังท�ำกรรมอยู่ มันต้องได้รบ
ั
ั ผลตอบแทนอยู่ ท�ำแล้วจะไม่ได้
ผลของกรรม ท�ำกรรมดี ท�ำกรรมชัว่ มันต้องได้รบ
รับผลตอบแทนนัน
้ ไม่มี คิดดู เหมือนเขายืมปัจจัยของเราไป เราก็ให้ เขาจะต้อง
ตอบแทนใช้ให้เรา ครัน
้ ไม่ใช้ให้ ก็ต้องเป็นถ้อยเป็นความกันละ ได้รบ
ั ความเดือดร้อน
เขาก็ต้องตอบแทน คิดดู เหมือนพวกเราเห็นกัน ถามกัน ตอบแทนกัน ท�ำดีก็
ตอบแทนกันอยู่อย่างนัน
้ ผลร้ายก็ตอบแทนกันให้ได้รบ
ั ความล�ำบากอยู่อย่างนัน
้
ถ้ารักษาศีลดีแล้ว เมือ
่ อบรมสมาธิเข้า มันจะมีความสงบ มันลงเร็ว ถ้ามันขัดข้อง
ก็หมายว่าศีลของเราข้อใดข้อหนึ่งผิดพลาดไป มันจึงขัดข้อง ไม่ลง ถ้าศีลบริสุทธิ์
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บริบูรณ์ดีแล้ว เหมือนกับเขาจะปลูกบ้านปลูกช่อง เขาจะปราบพื้นที่เสียก่อน ฉันใด
ก็ดี ศีลพวกเรารักษาดีแล้ว ก็เหมือนปราบพืน
้ ทีจ่ นไม่มห
ี ลักมีตออะไรแล้ว ปลูกบ้าน
มันก็ได้ดี ไม่มีความเดือดร้อน จิตมันก็ไม่มีความเดือดร้อน มันก็สงบอยู่ จะลงอยู่
เพราะมันเย็น มันราบรื่น ไม่มีสิ่งลุ่มดอน
พากันท�ำไป อุตส่าห์ท�ำไป อิริยาบถทั้งสี่ ยืน เดิน นั่ง นอน พระพุทธเจ้า
ไม่ห้าม แล้วก็ไม่ใช่เป็นของหนักของล�ำบาก นึกเอาแต่ในใจ จะเอาอะไรก็ตามแล้วแต่
ความถนัด แล้วแต่จริตของเรา มันถูกอันใด สะดวกใจ สบายใจ หายใจดี ไม่ขัดข้อง
ไม่ฝืดเคือง อันนั้นควรเอามาเป็นอารมณ์ของเรา เอา พุทโธๆ หมายว่าให้ใจหยุด
เอาพุ ทโธเป็น อารมณ์นั่น แหละ ต้อ งการไม่ใ ห้จิตมั นออกไปสู ่อ ารมณ์ภายนอก
อารมณ์ภายนอกมันก็ไปจดจ่ออยู่กับ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ความถูกต้องทุกสิ่ง
ทุกอย่างมันไปจดจ่ออยู่นั่น จิตมันจึงไม่ลง พวกนี้เรียกว่า นิวรณ์ เรียกว่าเป็นมาร
จึงว่าให้มีสติ อย่าให้มันไป กุมไว้ให้มันอยู่กับที่นี้ ให้เอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
พระธรรมเป็นอารมณ์ พระสงฆ์เป็นอารมณ์ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ก็ตาม หรือจะเอา
อัฐิๆ กระดูกๆ ก็ตาม ให้นึกอยู่อย่างนั้น ยืนอยู่ก็ตาม เดินอยู่ก็ตาม นั่งอยู่ก็ตาม
นอนอยู่ก็ตาม เอามันอยู่ยังงั้นแหละ หลับไปแล้วก็แล้วไป อุตส่าห์ มันก็เป็นของ
ไม่เหน็ดไม่เหนื่อย
พระพุทธเจ้าก็ว่าไว้อยู่ ผู้ที่ภาวนาจิตสงบลงแม้ชั่วเวลาช้างพับหู งูแลบลิ้น
อานิสงส์อก
ั โขอักขัง ท�ำไป มันมีสามสมาธิ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ
ขณิกสมาธิ นีเ่ ราบริกรรมไปๆ ว่าพุทโธก็ตาม อะไรก็ตาม รู้สก
ึ ว่าสบายๆ เข้าไป
สักหน่อย จิตสงบเข้าไปสักหน่อย ถอนขึ้นมาก็กลับเป็นอารมณ์ของเก่ามัน
นีข
่ ณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ ลงไปนานๆ สักหน่อย ถอนขึน
้ มาอีกไปสู่อารมณ์อก
ี
ภาวนาไปๆ มาๆ อย่าหยุดอย่าหย่อน แล้วมันก็จะค่อยเป็นไปเอง ท�ำไปๆ
จะให้มันเสียผล มันไม่เสีย ต้องท�ำไป เป็นก็ไม่ว่า ไม่เป็นก็ไม่ว่า แล้วแต่ อย่าไป
นึกว่าเมื่อไรมันจะลงจิตนี่ อย่าไปนึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราท�ำความเพียร เราท�ำเพื่อ
จะเอาเนื้อและเลือด ชีวิตจิตใจ ถวายบูชาพระพุทธเจ้า ถวายบูชาพระธรรม บูชา
พระสงฆ์ต่างหาก
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ความอยากนี่ให้เข้าใจว่านั่นแหละคือหน้าตาของตัณหา อยากให้มันเป็น
อยากให้มน
ั ลงเร็วๆ อันนัน
้ แหละมันตัวร้ายละ หน้าด�ำละ ความอยากของมันมืดละ
ให้ตั้งใจไว้ เจตนาไว้ว่า เป็นก็ไม่ว่า ไม่เป็นก็ไม่ว่า จะเอาเลือดเนื้อชีวิตจิตใจ
ถวายบูชาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า ตลอดวันตาย อย่างนี้ได้
ชื่อว่า มัชฌิมาปฏิปทา อยากมันก็เป็นตัณหาเสีย ยืนขวางหน้าเสีย ยิ่งไม่ลงละ
เอาละ ให้พากันท�ำไป
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การเจ็บปวดเมื่อนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้าว่าให้สู้มัน
มั น จึ ง จะเห็ น ทุ ก ขเวทนา นั่ ง สมาธิ มั น เจ็ บ ให้ดู มั น
มันเกิดมาจากไหน เวทนามันก็เวทนาต่างหาก ไม่มีตัว
เราก็ พิ จ ารณาให้รู ้เ ท่า นั้ น แหละ ของไม่มี ต นมี ตั ว
มันเกิดขึน
้ ก็เกิดจากร่างกายเนือ
้ อย่างหนึง่ แล้วก็มน
ั รู้สก
ึ
ถึงจิต รู้ถึงกัน จิตก็ไปยึด ยึดก็เจ็บ หนักเข้าก็ไม่สู้มัน
ต้องสู้มัน มันจะเห็น
พระพุทธเจ้าว่าก�ำหนดให้รู้ทุกข์ ทุกข์มาจากไหน
ทุกข์มาจากเหตุ คืออยากเป็น อยากมี ความอยากเป็น
อยากมี ความอยากมันเกิดมาแต่เหตุ เหตุมันเกิดมา
จากไหน เหตุมาจากความไม่รู้ ไม่รู้เท่ากาย จนกระทั่ง
ความคิ ด ทั้ ง หลายเข้า มามั น ก็ ไ ม่รู ้ทั้ ง นั้ น คื อ มั น โง่
เรียกว่า อวิชชา เป็นเหตุให้สต
ั ว์ผ้ไู ม่ร้เู ท่าเกิดความยินดี
ยินร้าย เกิดความพอใจ ไม่พอใจ เกิดความอยากเป็น
อยากมี เป็นเหตุให้วนเวียนเรียกว่า สังสารจักรวัฏกา
เวียนอยู่อย่างนัน
้ เป็นเหตุให้เราเวียนเกิดเวียนตายอยู่
ในภพน้อยภพใหญ่
กรรมดีเหมือนพวกคุณหมอก็ดี ไม่เจอะทุกข์ปานใด
เกิดมาไม่เสียชาติเกิดเป็นมนุษย์ มิหน�ำได้เกิดมาพบ
โอวาทค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เกิดมาในปฏิรูปเทศ
ประเทศอั น สมควร คื อ ประเทศมี พ ระพุ ท ธศาสนา
ประเทศมี นั ก ปราชญ์อ าจารย์เ พื่ อ แนะน� ำ สั่ ง สอน
ประเทศอย่างนี้ พระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นมงคล พวกท่าน
ทั้งหลาย ท่านเป็นผู้ไม่ประมาท อตฺตสมฺมา ปณิธิ
ผู ต
้ ั้ ง ตนไว้ใ นที่ ช อบ อาชี พ เลี้ ย งชี พ ภายนอกดี โ ดย
ชอบธรรม โอวาทค�ำสัง่ สอนก็ไม่ประมาททุกสิง่ ทุกอย่าง
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มีการจ�ำแนกแจกทาน มีการสดับรับฟัง แล้วก็ปฏิบต
ั ต
ิ ามด�ำเนินตามโอวาทค�ำสัง่ สอน
ของพระพุทธเจ้า
ธรรมทัง้ หลายมีกายกับใจเท่านัน
้ แหละ ธรรมทัง้ หลายมีใจเป็นหัวหน้า ใจทีม
่ น
ั
รู้เท่าแล้วก็มค
ี วามเหนือ
่ ยหน่ายต่อสิง่ ทัง้ ปวง ทางความชัว่ มันก็ร้เู ท่า แล้วมันก็เอาอยู่
นั่นแหละ ไปยึดภพน้อยภพใหญ่อยู่นั่นแหละ พวกเรายังนับว่าไม่เสียที แม้ยังไม่มี
ความเบื่อหน่าย ก็ยังเป็นผู้ฉลาด เป็นผู้เอาทรัพย์สมบัติ คืออริยทรัพย์ให้ได้ให้เกิด
ให้มีอยู่ในหมู่ของตน อยู่ในสันดานของตนสะสมไว้
อัตภาพร่างกายเป็นของไม่มส
ี าระแก่นสาร ทรัพย์ภายนอกก็ไม่มส
ี าระแก่นสาร
ชีวต
ิ ของพวกเราความเป็นอยู่กไ็ ม่มแ
ี ก่นสาร เรามาพิจารณารู้อย่างนีแ
้ ล้ว เราเป็นผู้
ไม่ประมาท รีบเร่งท�ำคุณงามความดีประกอบขึน
้ รีบเร่งสะสมอริยทรัพย์ ศีลของเรา
ก็บริบรู ณ์ ไม่มด
ี ่างพร้อยตามภาวะของตน ศีล ๕ ศีล ๘ เดีย
๋ วนีพ
้ วกท่านก�ำลังอบรม
สมาธิ ก�ำลังจะเอาทรัพย์อน
ั นี้ เรียกว่า อริยทรัพย์ ศีลก็เป็นอริยทรัพย์อน
ั หนึง่ สมาธิ
ก็เป็นอริยทรัพย์ หมัน
่ อบรมจิตใจ ปัญญาก็เป็นอริยทรัพย์ หมัน
่ อบรมจิตใจ เวลาเรา
เข้าสมาธิ จงให้มีสติประจ�ำใจ ก�ำหนดสติให้แม่นย�ำ รักษาจิตใจของเราให้อยู่กับที่
และให้จต
ิ ใจปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง กิจการงานของเราเคยท�ำมาอย่างไรก็ดี เวลา
เข้าที่ให้ปล่อยวางให้หมด ความรัก ความชัง อดีต อนาคต วาง ปล่อยวาง ไม่ให้
เอาใจใส่เรื่องนั้นๆ ให้มีสติประจ�ำ ไม่ให้มันไปตามอารมณ์เหล่านั้น
ครัน
้ ควบคุมสติได้แล้ว จิตมันอยู่คงทีแ่ ล้ว อยู่กบ
ั กายของตนแล้ว ให้มน
ั เห็นกาย
ของตนนั่นแหละ สิ่งอื่นอย่าให้มันมาเป็นอารมณ์ของใจ ครั้นจะเพ่งเอาอารมณ์
ก็ต้องเพ่งเอาอัตภาพสกนธ์กายของตนนีใ้ ห้มน
ั เห็นมัน กรรมฐาน ๕ ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง พระพุทธเจ้าแจกไว้หมดแล้ว ไม่ใช่ตน ไม่ใช่คน แต่ไปยึดถือมัน ผมไม่ใช่คน
ขนไม่ใช่คน เล็บไม่ใช่คน เราจะมาถือว่าตัวว่าตนอย่างไรล่ะ ฟันก็ไม่ใช่คน ฟันมัน
ต้องเจ็บ ต้องคลอน ต้องโยก ต้องหลุด อันนีม
้ น
ั ไม่ใช่ของใคร สิง่ เหล่านีเ้ ป็นของกลาง
ส�ำหรับให้เราใช้ เราต้องหมายเอาใจไว้เสียก่อน แท้ที่จริงใจก็ไม่ใช่ของเราอีก
นัน
่ แหละ ถ้าใจเป็นของเราแล้ว เราบอกเราบังคับคงจะได้ อันนีไ้ ม่อยู่ในบังคับบัญชา
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ของใคร แล้วแต่มันจะไป ถึงคราวมันจะเป็นมันถือก�ำเนิดขึ้น มันยังไงมันก็ไม่ฟัง
จะตีมันก็ไม่ฟังอีกแหละ เพราะเหตุนั้นมันจึงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน เราต้องรู้เท่ามัน
เวลาเราภาวนา อย่าให้มีอะไรเข้ามาเป็นอารมณ์นอกจากสังขารตัวนี้ แล้วก็ให้
เห็นเป็นอนิจจัง ให้เห็นไตรลักษณ์ ผม ขน เล็บ หนัง ฟัน กระดูก เห็นเป็นไตรลักษณ์
แล้วก็ให้เห็นเป็นปฏิกล
ู สัญญาของโสโครกน่าเกลียด ให้เห็นมันเป็นอนัตตา ไม่ใช่เรา
แล้วก็ไม่ใช่จริงๆ ผม ขน เล็บ หนัง ฟัน กระดูก ไต หัวใจ ตับ ม้าม พังผืด อาหารใหม่
อาหารเก่า มันไม่ใช่เราทัง้ นัน
้ ถ้าแจกออกไป ไม่ต้องไปยึดถือนะ ไม่ใช่นะ พระพุทธเจ้า
ว่าเรายังไม่ยด
ึ ถือว่าผมของเรา ขนของเรา เล็บของเรา ฟันของเรา อันนัน
้ แหละห้าม
บางทีจิตของเราใจของเราถูกกับอันหนึ่งอันใด ก็เอาอันเดียวเท่านั้นแหละ
พระพุทธเจ้าแจกไว้ แต่ว่าจริตของคนนิสัยของคนมันถูกอันไหนก็เอาอันนั้นแหละ
จิตมันหยุดจิตมันสงบกับพุทโธ จิตใสกับพุทโธ มันก็อยู่กับพุทโธ อาตมามันถูก
กับพุทโธ ตั้งใจเอาไว้ ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่าง ก�ำหนดเอาสติรักษาใจไว้ เอาพุทโธ
ไม่เผลอสติ ให้เห็นพุทโธตั้งอยู่กลางใจนี้ ไม่สบายเลยหาย อาตมานิสัยถูกกับพุทโธ
บริกรรมอัฐิ กระดูก บางครั้งมันก็ถูก ถูกมันก็ปรากฏเห็นกระดูกหมดทั้งสกนธ์กาย
พระพุทธเจ้าต้องการให้จต
ิ มันเห็น จิตมันไม่เห็น ให้บริกรรมให้เห็น ต้องการให้มัน
เบื่อหน่าย ให้มันเห็นว่าไม่ใช่ตน
สิ่งเหล่านี้ ธาตุทั้ง ๑๘ ก็ดี ล้วนตกอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งนั้น อายตนะก็ดี ตกอยู่
ในไตรลักษณ์หมดทั้งนั้น เรามาส�ำคัญว่าหู ว่าจมูก ว่าตา ว่าลิ้น ว่ากาย ว่าใจ เป็น
ของเรา เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่น นั่งก็ให้มีความเจ็บ เจ็บบั้นเอว ปวดหลัง ปวดเอว
ปวดขา อะไรนั้น สมาธิก็ต้องออก ท่านจึงให้สู้มัน ไม่ต้องหลบมัน เราจะสู้ข้าศึก
ก็ต้องอย่างนัน
้ แหละ ต้องมีขน
ั ติความอดความทน ทนสู้กบ
ั ความเจ็บปวดทุกขเวทนา
ดูมน
ั จิตมันถูกอันใดอันหนึง่ เมือ
่ เราสกัดกัน
้ ไม่ให้มน
ั แส่ส่ายไปตามอารมณ์ภายนอก
มีรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส เป็นต้น เรียกว่า กามคุณ ๕ ไม่ให้ไปจดจ่ออยู่กับ
สิ่งเหล่านั้นแล้ว มันจะอยู่ที่ มันก็วางอารมณ์ ไม่มีอารมณ์เข้ามาคลุกคลีดวงจิตแล้ว
จิตตั้งมั่น เรียกว่าจิตว่าง ไม่มีอะไรมาพลุกพล่าน เหมือนกันกับน�้ำในขันหรือน�ำ้ อยู่

180

ที่ไหนก็ตาม เมื่อมันไม่กระเพื่อมแล้วมันนิ่ง ก็เห็นสิ่งทั้งปวงอยู่ในก้นขัน ต้องเห็น
เห็นอันนี้ เห็นแล้วเราต้องสละ ปล่อยวาง มันจะเห็นโลภะ โทสะ โมหะ ราคะ เรามี
เราจะได้พ ยายามละถอนสิ่ ง เหล่า นี้ อ อก ปล่อ ยจิ ต ว่า งแล้ว จิ ต สบาย เพราะจิ ต
เป็นหนึ่ง ไม่ขุ่นมัว เพราะไม่มีอารมณ์มาฉาบทาดวงจิตแล้ว ดวงจิตใส ดวงจิตขาว
จิตก็เย็น มีแต่ความสบาย มีความสุข รู้เท่าสังขาร รู้เท่าสิ่งทั้งปวง รู้เท่าความเป็น
จริงแล้ว เกิดอันใดอันหนึ่งก็ดี หรือไม่ก็ครบรอบก็ดี เมื่อพิจารณาอันใดอันหนึ่งแล้ว
จิตของเราไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวง ถึงมรณะจะมาถึงก็ตาม ทุกขเวทนา
เจ็บปวดจะมาถึงก็ตาม ไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้น
เมื่อรู้เท่าตามความเป็นจริงแล้ว ความติฉินนินทาก็ตาม ไม่มีความหวั่นไหว
ต่อสิ่งเหล่านั้น เสื่อมลาภก็ตาม เสื่อมยศก็ตาม เสื่อมความสรรเสริญรักชอบก็ตาม
ไม่เอาใจใส่เอามาเป็นอารมณ์ มันก็มีความสุขเท่านั้น จะหาความสุขใส่ตนก็มีแต่
ฝึกฝนทรมานตนนั่นแหละ พระพุทธเจ้าท่านว่า สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน
สาสนํ ให้ทรมานจิตฟอกฝนจิตของเรา ฝนจิตให้มันว่าง ให้มันรู้เท่าความเป็นจริง
ไม่ยึดมั่นถือมั่น จิตนั่นแลจะท�ำประโยชน์มาให้ในชาตินี้ คือน�ำความสุขคือนิพพาน
มาให้ หรือจิตเรายังไม่พ้นก็จะน�ำสวรรค์มาให้ น�ำเอาความสุขมาให้ตราบเท่า
ตลอดเวลา ตราบเท่าชีวิต แล้วมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป
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า วา ส ธ ร ร ม
- ฆร

สติ

…พากันมาฟังมาก ไม่รู้จะพูดอะไรให้ฟังแล้ว
การฟัง ธรรมก็ เ ปรี ย บได้แ ก่ก ารเตรี ย มเครื่ อ ง
ทัพพะสัมภาระส�ำหรับท�ำการงาน ครั้นเตรียมมาแล้ว
เครื่องกลเครื่องไกที่เตรียมมาแล้ว ไม่ท�ำก็ขึ้นขี้สนิม
เปล่า ฉันใดก็ดี การสดับรับฟังโอวาทค�ำสั่งสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างเดียวกัน พระพุทธเจ้า
เป็นผู้บอกทางให้เท่านัน
้ แหละ ครัน
้ เราเชือ
่ ค�ำสอนของ
พระองค์แล้ว เป็นผู้ดำ� เนินตาม เป็นผู้ลงมือด�ำเนินตาม
ั้ จะว่าโดยย่อๆ
เราเองกระท�ำด้วยตนเอง เพราะเหตุนน
เท่านั้นแหละ อาตมาไม่มีความพูดหลาย เพราะอยู่ป่า
อยู่ดง จะว่าให้ฟังย่อๆ พอเป็นหลักด�ำเนินปฏิบัติของ
พวกเราทั้งหลาย
ศาสนา ค�ำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่
ตามตู ้ต ามใบลาน อั น นั้ น เป็น เครื่ อ งชี้ บ อกทางผู ้จ ะ
ด� ำ เนิ น ตามศาสนาของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า คื อ
ก้อนธรรม อยู่จำ� เพาะใคร จ�ำเพราะเรา แก่นของธรรม
แท้อยู่ที่ สติ ให้พากันหัดท�ำสติให้ดี ให้ส�ำเหนียก
ให้แ ก่ก ล้า สติ น ่ะ ท� ำ เท่า ไรไม่ผิ ด สติ น ่ะ ให้มั น มี
ก�ำลังสติดีแล้ว จิตมันจึงรวม เพราะสติคุ้มครองจิต
เพราะสติกแ
็ ม่นจิตนัน
่ แหละ หากลุ่มลึกกว่า ครัน
้ ใจ
นึกขึ้นว่าสติ ก็ใจนั่นแหละเป็นผู้นึกขึ้น เรียกว่า
“สติ” เพราะสติก็แม่นใจนั้นแหละ พวกเดีย วกัน
เพราะเหตุนั้นพวกเราต้องอบรมสติ ครั้นมีสติแก่กล้า
ท�ำให้มันดีแล้ว ไม่พลาด ท�ำก็ไม่พลาด พูดก็ไม่พลาด
คิดก็ไม่พลาด ย่อมถูก ไม่ผิด พากันท�ำเอา
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ธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ อยู่กบ
ั สติอน
ั เดียว พระพุทธเจ้าว่าแล้วในโอวาท
ปาฏิโมกข์ไม่ใช่เหรอ เสยฺยถาปิ ภิกข
ฺ เว ยานิ กานิจิ ชงฺคลานํ  ปาณานํ  ปทชาตานิ
สพฺพานิ ตานิ หตฺถป
ิ เท สโมธานํ คจฺฉนฺติ หตฺถป
ิ ทํ เตสํ อคฺคมกฺขายติ ครัน
้ เทียบใน
บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารจักร ท่องเที่ยวอยู่ในพื้นปฐพี รอยสัตว์
ทั้งหลายไปรวมอยู่ในรอยเท้าช้างอันเดียว มีรอยเท้าช้างเป็นใหญ่กว่าเขารวมหมด
ราชสีห์อะไรลงไปรวมหมด ฉันใดก็ดี ธรรมะค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ามันอยู่ในสติ
เอวเมว โข ภิกฺขเว เย เกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อปฺปมาทมูลกา อปฺปมาท
สโมสรณา อปฺปมาโท เตสํ ธมฺมานํ อคฺคมกฺขายตีติ กุศลธรรมทั้งหลาย คุณงาม
ความดีทงั้ หลาย จะเกิดขึน
้ เมือ
่ บุคคลอยู่กบ
ั สติแล้ว บุญกุศล เค้ามูลกุศลทัง้ หลายมา
สโมสรรวมอยู่ในสติ สติเป็นใหญ่ เพราะเหตุนน
ั้ ครัน
้ รู้อย่างนีแ้ ล้วว่า สติเป็นแก่นธรรม
แก่นธรรมก็แม่น อันนี้อยู่ส�ำหรับทุกคนทีเดียว ทุกขณะมีอยู่ทุกคน
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ของจริง ผู้จะรู้เท่าตามจริงทัง้ หลายทัง้ ปวงมีอยู่ทก
ุ รูปทุกนาม
แต่อาศัยว่าเราหลง จิตของเราเปรียบอุปมาเหมือนเด็กอ่อน อ่อนแออยู่ เพราะเหตุ
นั้นแหละ สติเปรียบเหมือนพี่เลี้ยง ก็เจ้าของนั่นแหละจิต นั่นแหละ พอมันระลึกขึ้น
ก็แม่นสติแล้ว สตินั่นอบรมจิต ครั้นอบรมจนมันรู้เท่าตามความเป็นจริงแล้ว มันจึง
หายความหลงความสว่าง ความหลงความสว่างนั่นก็หลงเพราะไม่มีสติ ครั้นมีสติ
คุ้มครอง หัดท�ำให้มันแน่วแน่ ให้มันแม่นย�ำ ให้มันส�ำเหนียกแล้ว มันจะรู้แจ้งทุกสิ่ง
ทุกอย่าง สติเป็นเครือ
่ งตี คือตีสนิมของมัน เปรียบดวงจิตเรียกว่าความหลง เรียกว่า
อวิชชา จิตนั่นแหละตัวอวิชชา มันหลงเรียกอวิชชา จิตมันหลง ขี้สนิมมันก็อยู่กับ
อวิชชา มันหลงนั่นแหละ ขี้สนิมโอบมัน ความหลงนั่นแหละ
แต่ก่อนจิตผ่องใส พระพุทธเจ้าจึงว่า ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ ตญฺจ โข
อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฺฐํ จิตเดิมธรรมชาติเลื่อมประภัสสร แต่อาศัย
อาคันตุกะกิเลส คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสทั้งหลาย เข้ามาสัมผัสแล้ว
มันหลงไปตาม จึงเป็นเหตุให้จิตนั้นเศร้าหมองขุ่นมัว ไม่รู้เท่าอวิชชา ปัจจัยของมัน
ความโง่เรียกอวิชชา เหมือนกันกับเหล็ก เหล็กนั้นมันก็ดีๆ อยู่นั่นแหละ แต่สนิมมัน
เกิดขึ้นในเหล็กนั่นแหละ แต่เขาตีขัดเกลาจนเป็นดาบคมได้ ใช้การได้ ถ้าไม่ตีมัน
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ก็อยู่ยงั งัน
้ สนิมกินเสียจนใช้การไม่ได้ จิตของเราก็ดี อาศัยสติเป็นผู้ขด
ั เกลา อาศัยสติ
เป็นผู้คุ้มครองเชื่อมั่น อันที่จริงอาคันตุกะกิเลสก็ไม่เป็นปัญหา คือรูป เสียง กลิ่น
รส สัมผัสภายนอก ไม่เป็นปัญหา เค้ามูละมูเลของมันก็คือ กามาสวะ ภวาสวะ
อวิชชาสวะ สามอันนีเ้ ป็นอนุสย
ั เป็นสนิมของมัน เป็นสนิมหุ้มห่อจิตให้มด
ื มนอนธการ
เพราะเหตุนี้แหละ เราหัดสติ ท�ำสติให้มีก�ำลัง เมื่อสติมีก�ำลังแล้ว จิตมัน
ก็จะรู้เท่าตามความเป็นจริง ครั้นในมีสติแล้ว ก็เกิดสัมปชัญญะ ความรู้ตัวพร้อม
ก็หมายความว่า ดวงปัญญานัน
่ แหละ ญาณก็ว่า ปัญญาก็ว่า สติกบ
ั ความรู้ถงึ พร้อม
ธรรม ๒ อย่างนี้เป็นของคู่กัน พอเราระลึกขึ้นแล้ว สัมปชัญญะรู้ว่าถูกหรือผิด
รู้พร้อมๆ จิตรู้พร้อม นี่แหละอบรมดีแล้ว มันจะมีก�ำลังความสามารถ สามารถ
ทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถจะแทงตลอดได้ทุกสิ่งทุกอย่าง จะท�ำอะไรก็ดี จิตดีเท่านั้น
มันสามารถ อย่างไฟไหม้บ้าน มันมีก�ำลัง จิตของเราแม้นอบรมดีแล้วมันมีก�ำลัง
มีก�ำลังที่สุดทีเดียว สามารถจะหอบเอาของหนักนั่นออกจากไฟได้ ดับไฟได้แล้ว
ไฟดับแล้วจะหาม ๓-๔ คน ยังหามไม่ไหวเลย ก�ำลังจิตเท่านัน
้ น่ะแหละ เพราะเหตุนน
ั้
เราหัดดีแล้วก็เหาะได้ เหาะได้เหมือนพระโมคคัลลาเจ้า พวกเราสงสัย สงสัยว่า
เหาะขึ้นก็คือนั่งอยู่นี่แหละ แต่จิตนั้นไปสวรรค์ ไปนรก ไปนั่นๆ ละ อันนั้นก็แม่น
แต่ว่าไปได้จริงๆ หอบเอากายไปได้จริงๆ คิดดูเถอะ นั่นแหละให้พากันอบรมจิต
พวกเราอะไรๆ ก็ดีสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว พวกศรัทธาทั้งหลาย
ก็นบ
ั ว่าเป็นผู้สงู เป็นผู้สงู อยู่แล้ว ศรัทธาก็มอ
ี ยู่แล้ว ให้สดับรับฟังแล้วก็มแี ต่จะท�ำเอา
เท่านัน
้ แหละ ให้พากันท�ำเอา มันจะไหน ธรรมทัง้ หลายมันก็อยู่นแ
ี่ หละ แก่นมันแท้
คือสติ ให้ทำ� เอา ท�ำให้มีกำ� ลัง ครั้นสติดีแล้ว มันรักษาจิตของมันไม่ให้ส่ายออกไป
ตามอารมณ์ สติขนาบเข้ามาๆ สติแก่กล้า มันเป็นอย่างนั้นแหละ ครั้นสงบลงแล้ว
เดีย
๋ วนีม
้ น
ั ไม่มป
ี ัญญา ไม่มป
ี ัญญามันก็ส่ายไป พอมันไปหลายๆ ครัง้ มันเป็นอาการ
ของมัน มันไปตามแง่ของมันคือเวทนา มันเป็นเพียงแสงของจิต สัญญามันก็เป็น
แสงของจิต สังขารความปรุงมันก็เป็นแสงของจิต วิญญาณทีร่ ้ท
ู วารทัง้ ๖ ก็เป็นแสง
ของจิตออกไปทัง้ นัน
้ ผู้ร้แู ท้ๆ ถ้าจะสมมุตวิ ่าตนก็แม่นจิต เจ้าสตินน
ั่ แหละสมมุตวิ ่าตน
นอกจากนั้นเป็นอาการทั้งนั้น รูปอันนี้ก็เป็นแต่เพียงธาตุประชุมกัน ธาตุดิน น�ำ้ ลม
ไฟ ประชุมกันเท่านั้น
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ดังนั้น เมื่อจิตสงบลงไป เวทนาก็ดับแล้ว พอมันสงบลงไป คนไม่มี อะไรล่ะ
มันจะมาเจ็บมาทุกข์ อะไรล่ะมันจะมาจ�ำ คนไม่มี มันสว่างๆ ขึ้น เมื่อจิตสงบลงล่ะ
มันสว่างโร่ขน
ึ้ ว่างๆ ความจ�ำหมายก็ไม่มี ความปรุงก็ไม่มี วิญญาณทีร่ ้ไู ปทางทวาร
ทั้ง ๖ มันก็ไม่มี มันดับเอง เพราะว่าของไม่มี หมดแล้ว ของเหล่านี้เป็นของหนัก
ครั้นใครยึดถือไว้เป็นของหนัก ไปถือขันธ์ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขาร
ขันธ์ วิญญาณขันธ์ อันนี้ก็ไปยึดไว้ ไปยึดก็ได้ชื่อว่าถือหาบอันหนัก พระพุทธเจ้า
ท่านว่า ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขันธ์ ๕ เป็นภาระอันหนักเน้อ ขันธ์ ๕ ก็รวม รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ภารหาโร จ ปุคฺคโล ใครถือไปเป็นทุกข์ ภารา
ทานํ ทุกฺขํ โลเก ภารนิกฺเขปนํ สุขํ ผู้วางภาระ คือ วาง ไม่ยึดถือว่าขันธ์ ๕ อันนี้
เป็นตัวเป็นตนแล้ว ไม่ยึดไม่ถือแล้ว ได้ชื่อว่าเป็นผู้วางภาระ ไม่ยึดไม่ถือแล้ว ต้องมี
ความสุข จะนั่ง ยืน เดิน ก็มีความสุข นิกฺขิปิตฺวา ครุ ภารํ เมื่อไม่ถือเอาขันธ์ ๕ นี้
เป็นภาระแล้ว เพราะรู้เท่าตามความเป็นจริงของมันแล้ว ไม่ยึดถือเอา อญฺญํ ภารํ
อนาทิย สมูลํ ตณฺหํ อพฺพุยฺห คือได้ชื่อว่าเป็นผู้ตัดตัณหาขึ้นได้ทั้งราก นิจฺฉาโต
ปริ นิ พฺ พุ โ ตติ เป็น ผู ้เ ที่ ย งแล้ว เที่ ย งว่า จะได้เ ข้า สู ่ค วามสุ ข ตามเสด็ จ พระสั ม มา
สัมพุทธเจ้า เป็นผู้เที่ยงแล้ว
เมือ
่ จิตมันรวมแล้ว มันจะรู้ตามความเป็นจริง มันจะว่าง วางนัน
่ แหละ พอจิตรวม
แล้วมันก็ว่าง ค้นหาตัวไม่มี พอมันสงบแล้วปัญญามันเกิดขึ้นของมันเอง ครั้นมัน
สงบลงถึงฐานถึงที่มันถึงอัปปนาแล้ว มันเกิดขึ้นเองนะ พอนึกเท่านั้น มันปรุงฟุ้งขึ้น
มันปรุงแล้ว มันไม่ไปยึดแสงสว่าง สว่างหมดทัง้ โลกนีก
้ ต
็ าม มันไม่ไปยึด มันสาวเข้า
หาคน ไหนคน คนอยู่ที่ไหน มันมาอวดว่าตนว่าตัว ไล่เข้าไป ถ้ามันรวมลงอย่างนั้น
ก็อาศัยสติควบคุมให้มน
ั อยู่ อย่าให้มน
ั ไป จิตรวมลงอย่างนี้ แจ่มใสทีเดียว ไม่ใช่มน
ั
ง่วงนอน นัน
่ ไม่ใช่วส
ิ ย
ั ของสมาธิ อันนั้นละมันแจ่มใสอย่างนั้น เรียกว่า สัมมาสมาธิ
เป็นสมาธิอน
ั ถูกต้อง แล้วก็แม่นมันนัน
่ แหละ แม่นจิตนัน
่ แหละ เป็นตัวศีลล่ะ จิตนัน
่ แหละ
เป็นตัวสมาธิ จิตนั่นแหละเป็นตัวปัญญา อันเดียวนั่นแหละ มันจะถึง อธิจิต อธิศีล
อธิปัญญา ได้ก็อาศัยสติควบคุม
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พวกศรั ท ธาได้ยิ น ได้ฟ ัง แล้ว ก็ ใ ห้พ ากั น ตั้ ง ใจท� ำ มั น ไม่อ ยู ่ที่ อื่ น หนา ไม่ไ ด้
ไปหาเอาที่อื่นหนา อยู่จ�ำเพาะใคร จ�ำเพาะเรานี่หนา ไม่ได้ไปคว้าเอาที่ไหนดอก
ธรรมน่ะ ยกขึน
้ ก็ปะไปโลด เห็นไปโลด นึกขึน
้ ก็เห็นไปโลด แล้วก็คม
ุ สติเอา มันจะรู้เอง
ปัจจัตตัง สันทิฏฐิโก จะเห็นเองนั่น อกาลิโก ไม่อ้างกาลอ้างเวลา จิตของเราจะ
หายจากราคะแล้วก็รู้จ�ำเพาะตน จิตเรายังมีราคะก็จะรู้ จิตมีโทสะก็จะรู้ หายจาก
โทสะก็จะรู้ จิตมีโมหะความหลงงมงายก็จะรู้ จิตหายโมหะก็จะรู้ จิตหดหู่ก็จะรู้
จิตฟุ้งซ่านก็จะรู้ รู้แล้วก็จะได้จัดการแก้ไข รู้ก็ดี จะได้เพิ่มศรัทธา รีบเร่งความเพียร
เข้าอีก เอาล่ะ พากันท�ำเอา ไม่อ้างที่อ้างฐานดอก อยู่ที่ไหนก็ได้ เวลามันสงบ
มันก็จะมีอยู่นั่นแหละ
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ร่างกายของคนเราเป็น เหมือนเรือนของโรค
หรือเป็นประเทศของโรค รวมแล้วในตัวเรามีอาการ
๓๒ ประการ ๓๒ ประการจะเรียกว่า ๓๒ เมืองก็ว่าได้
แต่ละเมืองนีไ้ ม่มเี มืองใดเลยทีเ่ จ้าโรคาพยาธิจะไม่
ไปอยู่อาศัย เช่น เมืองตา นายจักษุโรคา (โรคตา)
เมื อ งหู นายโสตะโรคา (โรคหู ) ไปอยู ่ เขาขยาย
อาณาเขตให้เต็มรอบข้า มขอบจัก รวาล เขาเป็น มา
อย่างนี้ เป็นอยู่อย่างนี้ ตกทอดมาจากปู่ ย่า ตา ทวด
จนถึงลูกหลาน
ปุถุชนคนหนามาส�ำคัญมั่นหมายว่าร่างกายนี้
เป็นบ้านของเรา เป็นเมืองของเรา เป็นตัวของเรา
ตลอดมา ส�ำคัญว่าอาการ ๓๒ ซึ่งเปรียบเสมือน
๓๒ เมือง เป็นตัวตนของเรา จึงได้ประกาศสงคราม
วางกฎอั ย การศึ ก เพื่ อ สู ้ร บกั บ พวกขุ น พลโรค
ทัง้ หลายเพือ
่ ชิงชัยชนะ บางทีกว็ างท่าทีสงบศึกเพือ
่
สันติภาพ แต่แล้วเจ้าขุนพลโรคทัง้ หลายมันก็ฝ่าฝืน
สัญญาทีม
่ นุษย์ทำ� ได้ แล้วกลับโต้ตอบท�ำสงครามกัน
อี ก ไม่รู ้ว ่า จะไปยุ ติ กั น ที่ ไ หน เพราะต่า งฝ่า ยต่า ง
อวดอ้างวางยุทธวิธี ฝ่ายมนุษย์ก็เอาชนะโรคให้
จนได้ จึงวิง่ ใต้วงิ่ เหนือเพือ
่ หาหมอหาแพทย์มาสนทนา
วางแผนปราบปราม แต่ศต
ั รูคอ
ื เจ้าขุนพลโรคทัง้ หลาย
ก็ยงิ่ ก�ำเริบเสิบสานทัง้ แทง ทัง้ ยิง ทัง้ ทิง้ ระเบิดปรมาณู
เพื่อสังหารพวกมนุษย์ให้สิ้นซาก
“อยํ อตฺ ต ภาโว” อั น ว่า อั ต ภาพร่า งกายนี้ น ่า
ร�ำคาญเสียจริงๆ มนุษย์ทั้งหลายต่างก็พากันขวัญหนี
ดีฝ่อตระหนกตกใจ ไม่เป็นอันอยู่อันกินต่อไป
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แก้โรค
(เทศน์เมื่อวันที่ ๓๑ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๑๖)

ส่วนนักปราชญ์ราชเมธาผู้มป
ี ัญญา
(ตาใส) เมื่ อ มาวิ จั ย ให้เ ห็ น แจ่ม แจ้ง
แทงตลอดในสั ง ขาร นิ พ พิ ท าญาณ
ก็ บั ง เกิ ด (คื อ เกิ ด ความเบื่ อ หน่า ย
ในสังขารร่างกาย) จึงเอา ศีล สมาธิ
ปัญญา เป็นอาวุธสุดวิเศษตัดกิเลสคือ
ความชัว่ และความเศร้าหมองออกจากใจ
ยกวิปัสสนามัย เข้าตัดสินระหว่างคู่ความ

ทั้งสองฝ่าย สุดท้ายใช้ อุเบกขาญาณ
เป็น ผู ้พิ พ ากษา ลงโทษตั ณ หาสมุ ทั ย
(สมุทย
ั -เหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา ๓)
ให้จำ� คุกตลอดชีวา (หมายถึง ก�ำจัดกิเลส
ให้สิ้นซาก ไม่มีวันที่จะก�ำเริบขึ้นมาอีก
ได้ตลอดชีวิต) นั้นแหละหนาสันติภาพ
จึงจะบังเกิดขึ้น
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การปฏิบัติอานาปานสติ ถ้าไม่ถูกกับจริต มีความ
อึดอัดใจ หายใจไม่สะดวก ไม่สบาย ถ้าถูก มันจึงสบาย
หายใจเบาลง แต่คนก็ชอบแต่ความสบาย ถ้าไม่สบาย
ไม่ค่อยชอบ ถ้ามันสบายมันก็หลงไปเสียกับความสบายล่ะ
ถ้าเปลี่ยนบ้างมันจึงจะดี เปลี่ยนคือความเจ็บป่วยนั้น
มันเปลีย
่ นบ้าง มันจึงรู้ มันจึงตืน
่ หมายความว่าเปลีย
่ น
มั น ไม่เ พลิ น เวทนามั น ทรมานให้เ ขาปราบเอาบ้า ง
มันจึงดี เหมือนกันกับเด็กมันดือ
้ มันคะนอง พ่อแม่ต้อง
เฆีย
่ นเอาบ้าง มันจึงหายความคะนอง จิตของเรามันเป็น
อย่างนั้น ถ้าอยู่ดีสบายแล้วมันลืม ให้นั่งภาวนา เป็น
สมาธิ ให้มน
ั เป็นปัญญา คอยเตือนอย่าดือ
้ อย่าคะนอง
ให้กำ� หนดให้มน
ั รู้ทกุ ข์ พระพุทธเจ้าสอนว่าให้มารู้จกั ทุกข์
ถ้ามันสบายแล้วมันไม่ร้จู ก
ั ทุกข์ มันมัวแต่เพลินไปถ้ามัน
สบายแล้ว ให้มันไม่สบายแล้วมันจึงก�ำหนดรู้จักทุกข์
พระพุ ท ธเจ้า ท่า นสอนไว้ว ่า ให้มั น รู ้จั ก ทุ ก ข์
ให้มันรู้จักพิจารณาแต่ทุกข์ พิจารณาให้มันเห็นชัด
มั น อยู ่ที่ ใ จแล้ว มั น จึ ง จะค้น หาเหตุ ทุ ก ข์เ ป็น ผล
แล้วความทะเยอทะยานนั้นเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์
ค้น ไปให้เ ห็ น เหตุ เ กิ ด ทุ ก ข์ จะปล่อ ยวางความ
ทะเยอทะยาน ความหลง อันสมุทัยนั่นแหละเป็น
เหตุให้เกิดทุกข์ สมุทย
ั สมมุติ สมมุตวิ ่าผู้หญิง ผู้ชาย
ว่าคน ว่าสัตว์ นัน
่ ไปหลงสมมุติ พอใจเพราะความหลง
สมุทัยก็มาจากความหลง พอมันขี้หลงเข้า หลง
อยากเป็นอยากมี หลงสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ รู้เหตุอน
ั นีเ้ ป็นเหตุ
ให้เกิดทุกข์ เป็นเหตุให้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏจักร
ไม่มีที่สิ้นสุด ให้ปล่อยวางอันนี้

189

า วา ส ธ ร ร ม
- ฆร

นิโรธะ

ปล่อยวาง คือไม่ยึดไม่ถือ รู้เท่ามัน เมื่อปล่อยวางแล้วนั่นแหละ จิตมันจึง
จะสงบ จิตมันจึงจะมีความสุข ความสบาย จิตไม่ดิ้นรน จิตสงบนั่นแหละให้รู้ว่า
จิตเราสงบ จิตเราไม่เพลิดเพลินกับอารมณ์ดีก็ตาม ไม่ดีก็ตาม ไม่เพลิดเพลิน เฉย
เป็นกลาง เรียกว่า นิโรธะ ปล่อยวางอันนี้ ความทะเยอทะยานหรือสมุทัย วาง
อันนีแ้ หละได้ชอ
ื่ ว่าปล่อยเหตุ วางเหตุแล้วจิตสงบ จิตเป็นกลาง การค้นการพิจารณา
เรื่องจิตนี้ เรียกว่า มคฺคปฏิปทา เรียกว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
เราภาวนาบริกรรมอันใด มันสบายใจ บริกรรมแล้วก็ต้องพิจารณา สมถะ
การบริกรรม วิปัสสนา เรียกว่า ก�ำหนดพิจารณา เรื่องพิจารณาสังขารร่างกาย
อันนี้เรียกว่าวิปัสสนา ท�ำไปพร้อม เมื่อบริกรรมไปๆ พอจิตสงบสักหน่อย มันไม่ลง
ถึงที่ มันก็ต้องค้นคว้า ก็ค้นคว้าร่างกายของเรา ต้องพิจารณาสกนธ์กายของเรา
นี่แหละ กรรมฐานทุกคนนั่นแหละ พวกพระ พวกเณร พวกญาติโยม นั่นก็เป็น
กรรมฐาน กรรมฐานหมด มีอยู่หมดทุกรูปทุกนาม พระพุทธเจ้าว่า ผม ขน เล็บ
ฟัน หนัง เรียกว่า ปัญจกรรมฐาน กรรมฐานแท้ ให้พิจารณาอันนี้ ผมมันก็ตั้งอยู่
บนศีรษะ พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณา ผมไม่ใช่คน เป็นแผนกหนึ่งต่างหาก ขนก็
ไม่ใช่คน เรามาส�ำคัญว่าขนเรา เล็บเรา ผมเรา ฟันก็ไม่ใช่คน เป็นแผนกหนึง่ ต่างหาก
หนังก็ไม่ใช่คน หนังส�ำหรับห่อกระดูกไว้เท่านัน
้ แหละ อาการ ๓๒ นี่ พระพุทธเจ้าท่าน
ให้พจิ ารณาแยกออกเป็นสัดเป็นส่วน อะไรเป็นคน เป็นสัตว์ ไม่สำ� คัญว่าผู้หญิง ผู้ชาย
ว่าเขาว่าเรา ส�ำคัญที่คนเห็นผิด อาการ ๓๒ นี้มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ กระดูก
เยือ
่ ในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า
เยื่อในสมองศีรษะ เป็นต้น หมู่นี้เป็นคนละอย่างๆ มันไม่ใช่คน พระพุทธเจ้าว่า
มันไม่ใช่คนนะ
อีกอย่าง พระพุทธเจ้าว่า ธาตุ ๔ ดิน น�ำ้ ลม ไฟ ประชุมรวมกัน เรียกว่า รูป รูปใหญ่
มหาภูตรูป สิง่ ทีอ
่ าศัยธาตุ ๔ ดิน น�ำ้ ลม ไฟ คือ เวทนา ความเสวยอารมณ์ สุข ทุกข์
ก็ดี สัญญา ความจ�ำหมายโน่นหมายนี่ จ�ำโน่นจ�ำนี่ จิตเจตสิก คือ ความคิดความอ่าน
ความปรุงขึ้นที่จิต คือ วิญญาณสังขาร ความรู้ทางอายตนะทั้ง ๖ อันนี้เราว่า
ี น
รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เรียกว่าขันธ์ ไม่มค

190

ไม่มีสัตว์ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัว ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ วิญญาณเป็นความรู้
เท่านั้น รู้กันอยู่นี่แหละ ค้นไปค้นมาอยู่นั่น มองดูคนอยู่ไหน
สมถะ คือการบริกรรม วิปัสสนา การค้นคว้า อาการ ๓๒ นีแ่ หละ ค้นไป ไม่ส่งจิต
ไปทีอ
่ น
ื่ เวลาเราท�ำสมาธิ เราต้องตัง้ ใจว่าเวลานีเ้ ราจะท�ำหน้าทีข่ องเรา หน้าทีข่ องเรา
คือจะก�ำหนดให้มส
ี ติประจ�ำใจ ไม่ให้มน
ั ออกไปสู่อารมณ์ภายนอก ให้มส
ี ติประจ�ำใจอยู่
ไม่ให้ไปภายนอก เดี๋ยวนี้หน้าที่ของเราจะภาวนา จะท�ำหน้าที่ของเรา ไม่ต้องคิด
การงานข้างนอก เมือ
่ ออกแล้วจะท�ำอะไรก็ทำ� ไป เวลาเราจะท�ำสมาธิ ท�ำความเพียร
ของเรา ต้องตัง้ สัจจะลง ตัง้ ใจก�ำหนดอยู่ในสกนธ์กายนี้ ก�ำหนดสติให้ร้ก
ู บ
ั ใจ เอาใจ
้ ให้ทำ� ให้มน
ั พออาศัย ศรัทธา วิรย
ิ ะ เหตุทำ� ให้
รู้กบ
ั ใจ ให้จต
ิ อยู่กบ
ั จิต ก�ำหนดจิตขึน
มากๆ อันนี้แหละก้อนธรรม พระพุทธเจ้าว่า ก้อนธรรมอันนี้แหละ ก้อนธรรมหมด
ทั้งก้อน ธรรมไม่มีที่อื่น ไม่มีที่อยู่อื่น จ�ำเพาะรูปใครรูปเราเท่านั้น เป็นก้อนธรรม
หมดทั้งก้อน ก้อนธรรมอันนี้ไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน
พระพุทธเจ้าว่า ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา อนิจฺจา ขันธ์ทั้ง ๕ นี้ไม่เที่ยง ไม่แน่นอน
มีความเกิดขึน
้ ตัง้ ขึน
้ ในเบือ
้ งต้น มีความแปรปรวนไปในท่ามกลาง มีความแตกสลาย
ไปในเบื้องปลาย ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา ขันธ์อันนี้เป็นทุกข์ มีทุกข์บีบคั้นอยู่
มีแต่ทก
ุ ขเวทนานัน
่ แหละ ความสุขมีนด
ิ เดียว ผู้ทพ
ี่ จิ ารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้ว
ไม่มีสักหน่อยความสุขในโลกนี้ โลกคือสกนธ์โลกอันนี้ สกนธ์กายนี้ ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา อนตฺตา ธรรมทั้งหลาย สกนธ์กายอันนี้ ขันธ์ ๕ อันนี้ ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่คน
พระพุทธเจ้าว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลาย จะเป็นสังขตธรรม หรือ
อสังขตธรรมก็ตาม ไม่มีความประเสริฐ ไม่มีความดี พิจารณาเห็นสกนธ์กายว่า
ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตนแล้ว อันนีเ้ รียกว่าผู้ถงึ วิราคะ วิราโค เสฏฺโฐ เป็นธรรมอันประเสริฐ
วิราคะ คือความคลายก�ำหนัดจากอารมณ์ทงั้ หลาย นีเ่ ป็นธรรมอันประเสริฐ นัน
่ แหละ
เมื่อถึงวิราคะ เรียกว่า นิโรโธ ทุกข์ดับ มีความเบื่อหน่าย เหนื่อยหน่าย ในความ
เป็นอยู่ของอัตภาพ นีแ
่ หละเรียกว่าปล่อยวาง เห็นตามความเป็นจริง แล้วปล่อยวาง
ตัณหา ความทะเยอทะยานความอยาก ความใคร่ในทางกิเลสกาม ความอยากเป็น
อยากมี ถึงขั้นนี้ก็กิจส�ำเร็จแล้ว
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อัน นี้เป็นวาสนาของเราแท้ๆ จะได้บรรลุ ขั้ นใด
ขั้นหนึ่งหรือขั้นที่สุดก็ไม่รู้ สมบัติของเราก็มีหมดแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่าง จะท�ำก็ได้อยู่ วาสนาบารมีเป็นกรรม
เราได้สร้างมา คือมูลเก่าอันนี้ มันเป็นยังไง คืออาศัย
มูลเก่าได้อัตภาพมาก็ได้บุญ ได้อวิชชา ได้ศีลมาใน
บุญด้วย ทรัพย์ภายในบริบูรณ์หมด เรื่องของเก่ามัน
เป็นอย่างนี้ บุญของเก่ามาถึง เหมือนกันกับพวกเศรษฐี
เขาแสวงหาเงินทองของเขาว่าจะเพิม
่ ทยอยขึน
้ ล้านหนึง่
สองล้าน สามสิบล้าน ร้อยล้านขึ้นไป นี่มันหาเอาใหม่
ไปท�ำเอาใหม่ แม้นเป็นของเราคืออัตภาพของนี่ อาศัย
ทรัพย์ของเก่า คืออัตภาพของเก่านีบ
้ ริบรู ณ์แล้ว มันจะ
ท�ำเอาใหม่ก็ ไ ด้อ ยู ่ จะท� ำเอาใหม่สร้างเอาใหม่ก็ ไ ด้
ให้มันเต็มรอบก็ได้
ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี เราก็ออก
อยู่เป็นบางครั้งบางคราว ถึงวันอุโบสถศีลเราก็ออก
เราก็เนกขัมมะออกจากเครื่องมืดมน ปัญญาบารมี
เราก็ ส ดั บ รั บ ฟัง ตั ว เราก็ ใ ช้โ ยนิ โ สค้น คว้า ในเหตุ
ในผลอยู่ วิรย
ิ บารมี เราก็อต
ุ ส่าห์ทำ� บุญแจกทาน ขันติ
บารมี ความอดกลัน
้ ต่อสิง่ ทัง้ ปวงนี่ เราก็ทำ� หมด บารมี
๑๐ เราจะท�ำหมดบารมี ๑๐ ประการ นี้ที่พระพุทธเจ้า
มาแจกจ่ายให้พวกเรา เราได้เป็นผู้รับแจกแล้ว แต่จะ
เอามาใช้เอามาท�ำให้เกิดให้มี สัจจบารมี ให้มน
ั มีความ
สัตย์ความจริง เราจะท�ำก็ทำ� จริงๆ นัน
่ แหละ ความสัตย์
ความจริง อธิษฐานบารมี ความตั้งไว้ว่าจะท�ำต้อง
ท�ำจริงๆ ได้มากก็ไม่ว่า ได้น้อยก็ไม่ว่า อย่าให้มันขาด
สัจจะ ความจริงใจ อธิษฐานความตัง้ มัน
่ ในใจ ๓๐ นาที
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ก็ตาม ๔๐ นาทีก็ตาม ๕๐ ร้อยหนึ่ง ดี นั่นเป็นบางครั้งบางคราว เอาอยู่อย่างนั้น
อย่าให้มันขาดความตั้งมั่นในใจไว้ สัจจะความจริงใจว่าจะท�ำก็ท�ำทันที พูดๆ จริง
อธิษฐานความตั้งไว้ รู้หลักรู้ฐานไว้ เราก็ไม่เผลอ ต้องมีสติระลึกเอาไว้ เราอธิษฐาน
เอาไว้ ไม่ให้ขาด ๒๐ นาทีก็เอา นั่งท�ำความเพียรของเราไม่ให้ขาด เมตตาบารมี
ให้เต็ม การสงเคราะห์คนทั่วโลกมีอยู่แล้ว อุเบกขาบารมี การวางเฉยต่ออารมณ์
ชอบใจก็ตาม ไม่ชอบใจก็ตาม วางเฉยต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง
การภาวนาของเราก็ เ พื่ อ ว่า จะอบรมจิ ต ใจของเรานั่ น แหละ ไม่ใ ห้มั น หลง
มันข้องไปนับภพนับชาติ หลงไปตามอารมณ์อยู่ในภพชาติหรืออดีตอนาคต แล้วน้อม
เอาเข้ามาในจิต ท�ำให้จิตเศร้าหมอง ท�ำให้จิตเดือดร้อน การที่เราท�ำความเพียรนี้
เราไม่ต้องการอะไรแล้ว นอกจากขัดจิตขัดใจของเราให้ขาวให้สะอาดเท่านัน
้ แหละ
ใจมันเศร้าหมอง แต่อาศัยขัดอยู่บ่อยๆ ขัดไม่หยุดไม่หย่อน มันก็ขาวก็สะอาดขึน
้
ผ่องใสขึน
้ เพราะกิเลสคือ โลภะ โทสะ โมหะ มันหมักหมมมาหลายภพหลายชาติ
ต้องคอยขัดคอยเกลา เพราะกิเลสเหมือนตะปู ตีแฝก ตีลงแน่น แต่กไ็ ม่เหลือวิสย
ั
ผู้สามารถที่ตั้งอกตั้งใจจะถอนตะปู ถอนไม่หยุดไม่หย่อน ถอนไปถอนมามันก็
ออกสั้นเข้าๆ สั้นเข้ามันก็ถอนขึ้นได้
พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตไม่ใช่จิตว่างนะ อย่าไปถือว่ามันจะว่างให้ ให้เรามีสติ
มีสัมปชัญญะ รู้ตัวเสมอ มันว็อกแว็กๆ อยู่อย่างนั้น เหมือนกันกับฟองน�ำ้ เดี๋ยวมัน
เกิดขึ้น เดี๋ยวมันดับ ดวงจิตมันไม่รู้จักอะไรหมดทั้งนั้น มันอาศัยเราทรมาน คือ
เราได้ยินได้ฟังแล้ว เราก็ให้มีสติขัดเกลาสั่งสอนมันให้มันรู้ เพราะมันไม่รู้นี่แหละ
จิตดวงนีแ
้ หละเรียกว่า อวิชชา คือความไม่รู้ จิตดวงนีน
้ ่ะเรียกว่าอวิชชา ครัน
้ แนะน�ำ
สัง่ สอนมันให้มน
ั รู้ตามความเป็นจริงของโลกนัน
่ แหละ มันจึงได้ปล่อยวาง ไม่ยด
ึ มัน
่
ถือมัน
่ โดยอุปาทานว่าเราว่าจิตของเรามันปล่อยมันวาง ตัวอวิชชาก็แม่นดวงจิต
นั่นแหละท่านสอนให้อบรมขัดเกลาจิตทุกเวลา
เมื่อกิเลสมันเบาบาง มันหมดออกไปแล้ว มันขาวมันสะอาดแล้ว นั่นแหละ
จิตมันแจ้ง มันส่องแสงขึน
้ ความส่องแสงขึน
้ รู้เท่าสังขารตามความเป็นจริงของมันยังไง
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รู้ยังงั้น แล้วไม่ยึดไม่ถือ เลิก เกิดมาชาติใดก็ดี เราไม่ใช่จะเกิดมาชาติเดียวนี้ ตั้งแต่
แผ่นดินเป็นแผ่นดินก็เกิดมา ฐิตา วะ สา ธาตุ ธมฺมฏฺฐิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ
สงฺขารา อนิจฺจา ฐิติธรรม ตั้งอยู่ในโลกไม่ขาดโลก คือดวงจิต ฐิติธรรม ตั้งอยู่จะ
เอาภพเอาชาติ ตายกันนะ ตายทุกวี่ทุกวัน นี่เรียกว่าตายเล่น ไม่ใช่ตายแท้ ตายแท้
เหมือนดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย ดับหมด ไม่มีกลับมาเกิดอีก กิเลส
ไม่มอ
ี ะไรจะก่อภพก่อชาติอก
ี ความตายอย่างนัน
่ คือกิเลสนัน
่ แหละมันตาย เข้าไปอยู่
ในบ้านมันแหละ หมดเรื่องกัน หมดภพหมดชาติ หมดเรื่องกัน นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
ความสุขไม่เจือด้วยอามิส นิรามิสสุข นั่นแหละ
พวกเราสละ ให้สละความสุขทางโลก ความสุขในโลกมีประมาณอันน้อย ผู้มี
ปัญญา ผู้ไม่ประมาท พึงสละความสุขเพือ
่ แลกเอาความสุขอันไพบูลย์ คือความ
สุขทีไ่ ม่มเี กิด ไม่มแ
ี ก่ ไม่มเี จ็บ ไม่มต
ี าย ความสุขอันนัน
้ เป็นความสุขอันไพบูลย์
ความสุขในโลกมีตายๆ เกิดๆ นัน
่ มีประมาณน้อยนิดเดียว นักปราชญ์ท่านจะว่า
ไม่มีเสียก็ได้ ความสุขอย่างนี้เหมือนเหยื่อมันเกี่ยวอยู่ที่เบ็ด ปลาไม่รู้ว่าเบ็ด
มันเกาะอยู่ มันเกีย
่ วอยู่นน
ั่ ก็ไปคาบเอาเลยติดปากติดคออยู่อย่างนัน
้ นักปราชญ์
คือพระพุทธเจ้าเห็นโทษของโลกจึงมีความเบือ
่ หน่าย พระพุทธเจ้าว่าให้ปล่อย
มันเสีย อย่าถือมันอีก มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตน ไม่ใช่ตัว มันมีแต่คิดแต่อ่านหาแต่
โทษมาเผาเจ้าของ วางมันเสีย อย่าไปไว้ท่ามัน มันจะไปยังไงก็ไป ให้ท�ำจิต
ท�ำใจท�ำความรู้ไว้ให้เหมือนกับมหาปฐพี มหาปฐพีนน
ั้ สัตว์ทงั้ หลายจะมาท�ำดี
ก็ตามมาท�ำร้ายก็ตาม มนุษย์จะมาท�ำดีกต
็ ามท�ำร้ายก็ตาม มหาปฐพีไม่มค
ี วาม
หวั่นไหว จะท�ำอย่างไรก็ตามท�ำใจให้เป็นอย่างนั้น นั่นแหละพระนิพพาน
พระพุทธเจ้าว่าใครท�ำใจได้อย่างนั้นแล้ว ได้อยู่เป็นสุขถึงพระนิพพาน ท�ำใจ
อย่า งนั้ น แล้ว จะมี ทุ ก ข์อ ะไรเล่า มาเผามาผลาญดวงจิ ต ของเรา เราไม่ถื อ ไว้
จิ ต พระพุ ท ธเจ้า และสาวกทั้ ง หลายพอรู ้เ ท่า แล้ว จิ ต เป็น กลาง จิ ต อุ เ บกขา
จิตเป็นกลาง เราจึงตั้งตรงก็สบายเท่านั้น นโยบายเพื่อจะสละคืนเท่านั้น เพื่อไม่ให้
ยึดเท่านั้น ไม่ให้ยึดอะไรหมดทั้งนั้น การบริจาคทานทุกสิ่งทุกอย่าง สละคืนหมด
การรักษาศีลก็สละคืนหมด ถ้าไม่รู้เท่าแล้วก็ท�ำทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
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ความชั่วร้ายนี่น่ะเรียกว่าไม่มีศีล เราก็สละคืน สละความชั่วนี่แหละ นั่นเรียกว่า
สมฺมปฺปธาน มีความส�ำรวมระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นทั้งทางกาย ทางวาจา และใจ
ปหานปธาน ไม่ให้บาปเกิดขึ้น ละถอน ปล่อยวาง อะไรมันดีก็ตาม จะไม่ดีก็ตาม
มีแต่เรื่องเป็นไฟเผาหมดทั้งนั้น ภาวนาปธาน เรียกว่า ท�ำให้เกิด ท�ำให้มี สิ่งที่ยัง
ไม่เกิดก็ทำ� ให้เกิด สิง่ ทีเ่ กิดแล้วก็รก
ั ษาไว้ไม่ให้เสือ
่ มเสียไป เรียกว่า อนุรกฺขนาปธาน
อิทธิบาท ๔ ความพอใจ จะละความชั่ว พากเพียรประกอบความดีให้มีขึ้น
จิตตะ มีจต
ิ มีสติรก
ั ษาจิตใจของตนไม่ให้มน
ั ส่ายไปตามอารมณ์ภายนอก ให้มน
ั รู้สก
ึ อยู่
ไปก็ให้มน
ั ไป มันอยากไป แต่ให้สติของเรารู้อยู่ ไม่ไปตามมัน เอาเก็บเข้ามาหมักหมม
ไว้ในจิต ไม่รองรับมัน ต้องปล่อยต้องวางมัน มีจิตฝักใฝ่อยู่ในคุณงามความดี
จิตมุ่งศึกษาหาเหตุหาผล เหตุดใี ห้ผลดี เหตุชวั่ ให้ผลชัว่ ธรรมทัง้ หลายไหลมาแต่เหตุ
อะไรเป็นตัวเหตุ ตัวเหตุคืออวิชชา ความโง่นั่นแหละ มันไหลมา อะไรเป็นอวิชชา
จิตโง่นั่นแหละเป็นอวิชชา อะไรเป็นสนิมของอวิชชา มันนั่นแหละมันเป็นสนิมของ
มันเอง เหมือนกันกับเหล็ก เหมือนกันกับดาบและมีด ครั้นไม่ลับมัน อยู่นานๆ
ใครเอามาใส่ล่ะ สนิมน่ะ มันก็เกิดขึ้นของมันเอง มันขนเอามาเอง หมักหมมท�ำให้
เกิดสนิม จนว่าจิตด�ำ จิตมืดน่ะ มันเองแหละเป็นสนิมของมัน
เมื่อท�ำสนิมให้มันออกจากดวงจิตนี่แล้ว จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ ให้เป็นผู้หมั่น
พยายามหัดทรมานสั่งสอนมัน อย่าไปปล่อยตามใจมัน มีความรู้เท่ามัน อย่าไป
ตามใจมัน หัดให้มันอยู่ในอ�ำนาจของสติ สติควบคุม ขัดไปขัดมามันก็ขาวหรอก
จิตขาว จิตสะอาด จิตผ่องแผ้ว นั่นแหละ มนสา เจ ปสนฺเนน ภาสติ วา กโรติ วา
จิตเจ้าของควบคุมขัดเกลาให้ดีแล้ว จิตผ่องแผ้วดีแล้ว จะพูดอยู่ก็ตามมีความสุข
เท่านัน
้ จะท�ำงานท�ำการอยู่กต
็ ามมีความสุขทัง้ นัน
้ ตโต นํ สุขมเนฺวติ มีแต่ความสุข
เท่านั้นแหละติดตามผู้นั้น มีแต่ความสุขทั้งหมด ทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน
ฉายาว อนุปายินี เหมือนกันกับเงาเทียมตนคนไป ไม่ละไม่เว้นความสุขนั้น
บาปก็อย่างเดียวกัน เพราะความไม่รู้เท่าน�ำไป มนสา เจ ปทุฏฺเฐน จิตมีโลภะ
โทสะ โมหะ เผาผลาญอยู่แล้วก็ไม่มส
ี ติ จะพูดอยู่กต
็ ามมีแต่ความทุกข์ตด
ิ ตามเขาไป
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ท�ำการงานอยู่ก็มีแต่ทก
ุ ข์เท่านั้น ตโต นํ
ทุกข
ฺ มเนฺวติ จกฺกํ ว วหโต ปทํ ความทุกข์
ย่อ มน� ำ เขาไปเหมื อ นกั น กั บ ล้อ หรื อ
กงล้อ กงจั ก รอั น โคเที ย มแอกไปอยู ่
แอกนั้ น หนั ก ทั บ คอมั น ไปอยู ่ทั้ ง หลั ง
ทั้ ง ตี น มั น กงล้อ ก็ ยั น ตี น มั น ไปอยู ่จ น
เล็บหลุดไป ทางคอมันก็แอกถูคอมันไป
อยู่จนคอเปิก จิตไม่ดเี ป็นอย่างนัน
้ มนสา
เจ ปทุฏฺเฐน จิตอันเสพประทุษร้ายอยู่
มีแต่ความทุกข์เท่านัน
้ ความทุกข์ประจ�ำ
มันไป เหมือนกับกงจักรกงล้อเหยียบ
รอยเท้า โคไปอยู ่อ ย่า งนั้ น แล่น ไปอยู ่

อย่างนั้นจนแตก แตกแล้วมีทุคติวิบัติ
เป็นที่ไป
พวกเรามีการสดับรับฟังแล้วให้
พากันท�ำเอา อย่ามีความประมาท ผู้อน
ื่
ไม่ไ ด้ท� ำ จิ ต ของเราเศร้า หมองดอก
ผู ้อื่ น ไม่ไ ด้ท� ำ ให้จิ ต ของเราผ่อ งแผ้ว
เราเองเป็นผู้ท�ำให้ผ่องแผ้ว เราเอง
เป็น ผู ้ท� ำ ให้จิ ต ของตนเศร้า หมอง
ผู้อื่นช่วยไม่ได้ แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วย
ไม่ไ ด้ ท่า นทรงเป็น ผู ้บ อกทางให้
เท่านั้น
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ผู้เห็นเวทนา ผู้เห็นสัญญา ผู้เห็นสังขาร วิญญาณ
เป็นผู้เห็นนามรูป นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิ ดอายตนะ
ตา หู จมูก ลิน
้ กาย อายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ เห็น
รูปมากระทบตา เกิดวิญญาณขึน
้ ทีน
่ ี่ เสียงมากระทบหู
เกิดวิญญาณที่นี่ขึ้นอีก รูปดีก็เกิดความยินดี ชอบใจ
เป็นเวทนา อยากได้ รูปไม่ดี เกลียดชัง เกิดทุกขเวทนา
ไม่อยากได้กเ็ ป็นทุกขเวทนาขึน
้ ตัณหาเกิดขึน
้ มันก็เป็น
ปัจ จั ย ให้ต ่อ กั น ตั ณ หาเป็น ปัจ จั ย ให้เ กิ ด อุ ป าทาน
ยึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ของตน ว่าตัวของกู กูไปอยู่ที่โน่น
กูไปอยู่ทน
ี่ ี่ กูเป็นพระ กูเป็นเณร อุปาทาน เมือ
่ มีอป
ุ าทาน
ความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเหตุให้อยากเท่านั้นแหละ
เป็น เหตุ ใ ห้เ กิ ด ภพ คื อ กามภพ รู ป ภพ อรู ป ภพ
เกิ ด ภพแล้ว เป็น เหตุ ใ ห้เ กิ ด ชาติ เกิ ด ชาติ ก็ เ ป็น เหตุ
ให้เกิด ชรา มรณะ เกิด โศกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส
อุปายาส ความคับแค้น อัดอัน
้ ตันใจ อยู่ในสังสารจักร นีแ่ ล
ดับความโง่อันเดียวเท่านั้นแหละ ผลไม่มี ดับเหตุแล้ว
ผลก็ดบ
ั ไปตามกัน ผลคือได้รบ
ั ความทุกข์ ความสุขไม่มี
คือดับอวิชชา ความโง่ นัน
่ แหละตัวเหตุตวั ปัจจัยมันเอง
มันเป็นต้นเหตุเป็นปัจจัย
จิตเดิม ธรรมชาติ เป็นเลื่อมประภัสสร เหมือน
กั น กั บ เพชรพลอย หรื อ เหมื อ นกั น กั บ แร่ท องค� ำ
ธรรมชาติ มั น ก็ เ ลื่ อ มสดใสอยู ่ยั ง งั้ น แม้น ว่า มั น ยั ง
ปนอยู่ ปนอยู่กับดินนั่นแหละ แล้วอาศัยคนไปขุดมา
รู้จักว่าเป็นบ่อเพชร บ่อทอง บ่อแร่ นั่นแหละ เขาไป
ขุ ด เอาขึ้ น มา มั น ติ ด อยู ่กั บ ดิ น อั น หยาบนั่ น ขุ ด มา
แล้วมาถลุงออก แล้วเอามาเจียระไนอีก มันจึงส�ำเร็จ
มี แ สงวาบๆ เป็น ทองค� ำ ก็ เ อาท� ำ สายสร้อ ย ตุ ้ม หู
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า วา ส ธ ร ร ม
- ฆร

อยู่ที่ใจ

จิตของเราทัง้ หลายก็ดี มันเกลือกกลัว้ อยู่กบ
ั อารมณ์ทงั้ หลายทัง้ ปวง มันเอาอารมณ์
เข้ามาห้อมล้อมมัน จิตมันจึงเศร้าหมอง แต่แสงมันก็มอ
ี ยู่นน
ั่ แหละ อาศัยมาช�ำระมัน
เราฝึกมาช�ำระจิตนั่นแหละทุกวันให้มันผ่องใส จิตเราต้องช�ำระให้มันบริสุทธิ์ ไม่มี
อะไรมาปะปนมันแล้ว อันนั้นละจิตบริสุทธิ์ จิตผุดผ่อง ผ่องใส จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ
ครั้นผู้อบรมฟอกจิตของตน สั่งสอนจิตของตน มีสติสัมปชัญญะ ระวังจิตอยู่ทุกเมื่อ
ประคองจิตให้อยู่ในความดี หมั่นขยันท�ำความเพียร ช�ำระจิต ยกบาปทั้งหลาย
เหล่านี้ออกจากดวงจิตอยู่ทุกวัน ครั้นละออกแล้วก็เหมือนฝนทั่งให้เป็นเข็มเท่านั้น
ฝนไปฝนไป อาศัยวิริยะความพากเพียร อาศัยฉันทะ ความพอใจ จะเพียรฝึกฝน
จิตของเราให้เลื่อมประภัสสร ฝนไปฝนไป ผลที่สุดก็เป็นจิตบริสุทธิ์ หมดมลทิน
มีแต่ธาตุรู้อันบริสุทธิ์ เป็นธาตุอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง
จิตบริสท
ุ ธิแ์ ล้วจะไปทางไหนก็ได้ ไม่มค
ี วามเดือดร้อน เพราะเป็นแก้วอันบริสท
ุ ธิแ์ ล้ว
บ่มอ
ี น
ั หยังมาเกิดแล้ว จิตแหละเป็นตัวน�ำทุกข์มาให้ ครัน
้ ฝึกฝนดีแล้วน�ำความสุขมาให้
อยู่ในโลกนี้ก็มีสุข ความทุกข์ไม่มี อันนี้มันเป็นธรรมดาของอัตภาพของสภาวะ
มันเป็นเองของมัน ถึงมันจะทุกข์ปานใด มันก็ไม่มีความเดือดร้อนหวาดเสียวต่อ
ความทุกข์ มันจะตายก็ไม่มีความอัศจรรย์มัน นี่จึงว่ารู้เท่าสังขาร รู้เท่าสังขาร
จิตก็ไม่หวั่นไหว จิตไม่มีโศก ไม่มีเศร้าอาลัย จิตมีกิเลสเครื่องมลทินก็ปัดออกแล้ว
จิตอันนี้เป็นจิตบริสุทธิ์ จิตสูง เพราะมันขาดจากการยึดการถือ
เรามาหาความสุขใส่ตนไม่ใช่หรือ ต้องการความสุขเท่านัน
้ แล้ว จึงพ้นจากความ
สะดุ้งหวาดเสียว จิตของพระอริยเจ้า จิตของพระพุทธเจ้า ไม่หวัน
่ ไหวต่อโลกธรรม
มีลาภก็ไม่มค
ี วามยินดี เสือ
่ มลาภก็ไม่มค
ี วามยินร้าย ความสรรเสริญ พระพุทธเจ้า
ก็บ่ตื่น นินทา พระพุทธเจ้าก็บ่โศกเศร้าเสียใจ ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ จึงว่า มีลาภ
เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีสรรเสริญ มีนินทา มีสุข มีทุกข์ เหล่านี้ แปดอย่างนี้
พระพุทธเจ้าและสาวกไม่มีความยินดีและโศกเศร้า ไม่มีความหวั่นไหว ไม่มี
ความยินดียินร้ายกับอารมณ์แปดอย่างนี่ล่ะ จึงว่าจิตประเสริฐ จิตเกษม
พวกเราเกิดมาก็พากันเกลียดทุกข์อยู่นี่แหละ จึงได้พากันแสวงหาที่พึ่งของตน
แสวงหาแล้วก็ต้องตั้งใจ มีความฝักใฝ่ในข้อวัตรปฏิบัติของตน ไม่ละไม่ถอนฉันทะ
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ความพอใจ จะบ�ำเพ็ญคุณงามความดีให้มีขึ้น วิริยะ เพียรละชั่ว เพียรบ�ำเพ็ญ
บุญกุศลให้เกิดขึ้น จิตฝักใฝ่อยู่ในคุณงามความดี ฝักใฝ่อยู่ในสติ ให้จิตอยู่กับจิต
ให้ใจรู้จักใจ ให้จิตอยู่ที่จิต ให้ใจอยู่ที่ใจ มีสติประจ�ำไว้ที่นั่น แกนอยู่นั่น ครั้นผู้ตั้งใจ
บ�ำเพ็ญหัดท�ำสติของตนให้สำ� เหนียกแม่นย�ำแล้ว จิตเป็นผู้ทำ� สติให้สำ� เหนียกแม่นย�ำ
ครั้นมีสติแล้วก็เป็นผู้สมาทานเอาอยู่ในสิกขาบทของตนนั่นแล ให้มันเป็นอธิศีล
อธิศีล คือ ศีลบ่มีหวั่นไหว ศีลบ่มีขาดวิ่น ไม่มีขาดตกบกพร่อง ศีล เรียกว่าปกติศีล
อธิสีลสิกฺขา สมาทาเน อธิจิตฺตสิกขา สมาทาเน อธิปญฺญาสิกฺขา สมาทาเน
อปฺ ป มาเทน สมฺ ป าเทถ ด้ว ยความไม่ป ระมาท เป็น นิ จ ศี ล อยู ่ทุ ก เมื่ อ ผู ้มี ส ติ
สัมปชัญญะท�ำให้แม่นย�ำให้ช�ำนาญแล้ว ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ใกล้พระนิพพาน ชื่อว่า
เป็นผู้ไม่ประมาท ใกล้ตกปากทางพระนิพพานแล้ว
ตนอยู่ไหน ตนมีความทุกข์ก็เพราะตนท�ำให้ตน เมื่อท�ำความดีใส่ตนแล้ว
ชือ
่ ว่าเป็นผู้ร้ต
ู น เป็นผู้ยกตน เป็นผู้รก
ั ษาตน ตนนัน
่ แหละเป็นทีพ
่ งึ่ แก่ตน อตฺตา
หิ อตฺตโน นาโถ เป็นทีพ
่ งึ่ ของตนได้กเ็ พราะตนนัน
่ แหละท�ำความดี เป็นทีพ
่ งึ่ ของตน
ไม่ได้กเ็ พราะตนเป็นผู้เกียจคร้าน ไม่มศ
ี รัทธาเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีล มันมัวแต่
เห็นแก่ปากแก่ท้อง มัวหามาใส่ปากใส่ท้อง คอยเวลาที่มันตายนั่นแหละ
ในเบือ
้ งต้นให้ตรวจดู ทานบารมีกด
็ ี ศีลบารมีกด
็ ี เนกขัมมบารมีกด
็ ี ตรวจดูมน
ั อยู่
อย่างไร อยู่ทเี่ ราจะก้าวขึน
้ ก้าวขึน
้ ชัน
้ สูง ให้ทานสูง นัน
่ แหละเรียกว่า ปรมัตถบารมี
เลือดเนื้อชีวิตจิตใจ นี่แหละ ถวายบูชาพระพุทธเจ้า ถวายบูชาพระธรรม ถวายบูชา
พระสงฆ์ ได้ชื่อว่าให้ทานสูง อันนี้ได้ชื่อว่าเป็น ปรมัตถทาน ปรมัตถบารมี ให้ทาน
เลือดเนือ
้ ไม่เห็นแก่ชวี ต
ิ จิตใจ มุ่งหน้าท�ำความเพียรจนตลอดวันตาย เป็นทานบารมี
ไม่ต้องหวงแหนมันไว้ ต้องให้มันท�ำความเพียร อย่าปล่อยให้มันช�ำรุดทรุดโทรมไป
มันมีแต่จะครัน
้ ช�ำรุดทรุดโทรมไป เหมือนเรือคร�ำ่ คร่านัน
่ แหละ มันมีแต่สลักหักพังไป
ครั้ น มั น เฒ่า มาแล้ว มั น บ� ำ เพ็ ญ เพี ย รอี ห ยั ง บ่ไ ด้ห รอก ยั ง หนุ ่ม ยั ง แน่น ตั้ ง ใจท� ำ
ความเพียรไป ครั้นเฒ่าอย่างอาตมานี่มันผ่านมาแล้ว แม้จะแบกแต่กระดูกของตน
ก็จะตายแล้ว ปานนัน
้ มันก็บ่ยอมให้เขา หอบมันอยู่นแ
ี่ หละกระดูก จะตายให้มน
ั ตาย
อยู่นั่น ไม่ยอมหรอกเรื่องท�ำความเพียร เอามันจนตาย
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พระพุ ท ธเจ้า ก็ ดี พระสาวกก็ ดี เมื่ อ ส� ำ เร็ จ กิ จ แล้ว เป็น พระพุ ท ธเจ้า แล้ว
ก็ยังขยันกว่าเราเสียอีกนี่แหละ ท่านหมดเชื้อแล้ว หมดเชื้อแล้วอยู่เย็นมีความสุข
หมดความขี้ลักขี้ขโมย หมดขี้โกรธ ขี้โลภ ขี้หลง นี้หมดแล้ว พระพุทธเจ้าและสาวก
ก็หมดแล้ว ขีเ้ กียจขีค
้ ร้าน ความขีเ้ หงา ขีเ้ ซา ขีห
้ ลับขีน
้ อน พวกนีห
้ มดแล้ว พระอริยเจ้า
ท่านท�ำความเพียร ขุดขึ้นมา ขุดตัณหาขึ้นมา รากน้อยรากใหญ่ขุดขึ้นมา เอาขึ้นมา
แล้วก็กวาด กวาดขึ้นมาแล้วเอาใส่ไฟ เผาไฟ กวาดแล้วกวาดเล่า เผาแล้วเผาเล่า
เผาแล้วโกยลงน�้ำที่เชี่ยว โกยแล้วโกยเล่าจนหมด ครั้นหมดเชื้อต่างๆ แล้วไม่มีดอก
ความเกียจคร้าน เราอย่าหมั่นขยันแต่ทำ� บาป ให้ขยันแต่ทำ� ดี ท�ำความบริสุทธิ์
ท�ำบุญท�ำกุศลนี่ ให้หมัน
่ ทางนี้ บาปด่ากัน บาปมันขึน
้ มา หน้าแดง เรานีเ้ ฮ็ดบาปคือ
ขยันแท้ ไปขยันใส่บาป ครัน
้ รู้จก
ั ว่าบาปก็บ่ขยันแล้ว จึงว่าให้กลัวบาป ค�ำเถียงกัน
ด่ากัน ทะเลาะวิวาทเบียดเบียนกันเป็นบาป อยากไปขันใส่มัน ให้หลีกไปไกล
ให้เอาใจเว้น อย่าเอาใจใส่ ครัน
้ เว้นแล้วมันก็บ่มค
ี วามเดือดร้อน ใครจะว่าอย่างใด
ก็ตาม เราไม่ว่าใส่เขาดอก เขาติฉน
ิ นินทา เขาก็ว่าใส่เขาเอง ปากเขามันก็อยู่ทเี่ ขา
หูเขามันก็อยู่ที่เขา เราจะเอามันเข้ามารวมไว้ให้มันเผาตนหยัง เราก็เป็น
คนอยู่ไม่ใช่ควาย มันเป็นอย่างใด เราจึงตั้งสติฟาดมัน มันเป็นหยังให้ดูมัน
เรารู้จักมันแล้ว เรารู้จักกิเลสแล้ว ดูมันเฉพาะตาย ถ้ามึงไม่ตาย กูตาย เอาให้
ตนเสียความดีนั่น บาปก็อยู่ที่ใจ ใจนี่เป็นผู้ว่า จึงว่าให้อบรมใจ มีสติสั่งสอนใจ
อบรมนี่แหละ จะเอาภพเอาชาติก็แม่นใจนี่แหละ จะเป็นวัวเป็นควายก็แม่นใจ
นี่แหละ ครั้นดับใจนี้ได้ มันก็มีแต่เย็น มีแต่ความสุขเท่านั้น
มันจะไปเกิดบ่อนใด ก็แม่นจิตนี่แหละไปยึดไปถือ มันเจ็บมันปวดก็เพราะใจ
ไปยึดไปถือ ครั้นใจไม่ยึดไม่ถือแล้ว มันจะรู้จักการตาย รู้จักมันดี ถ้าใจไม่ยึด มันจะ
มีทุกขเวทนามาจากไหน ไม่มี ดับเวทนาดับสัญญาได้อยู่ ดับสังขารความปรุง
ได้อยู่ ดับวิญญาณความรู้ทางทวารทั้ง ๖ ได้อยู่ ของใครของมัน จะมีตนมีตัว
มันไม่มีตนมีตัว แต่ว่ามันจ�ำมันหมายว่าเจ็บนั่นเจ็บนี่ เวทนาก็พร้อมกันเกิ ดขึ้น
มันก็ไม่มต
ี วั มีตน มันก็ดบ
ั ไปอีก ดับ ก็จต
ิ มันสงบนัน
่ แหละ ครัน
้ จิตมันสงบแท้ๆ ไม่มค
ี น
มีหยังจะมาเจ็บอยู่นี่ จึงว่าให้อบรมจิตนั่นแหละ จิตสงบแล้วไม่มีผู้ใดเจ็บ คนบ่มี
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บ่อ นตั ว ไม่มี แ ล้ว ก็ ไ ม่มี อ ะไรเจ็ บ แล้ว
ครัน
้ ไม่มค
ี นแล้ว เป็นหยังจะมาจ�ำหมาย
นั่นอยู่ บัญญัติอยู่ก็รู้ว่าไม่มีคน บัญญัติ
ทางตา หู จมูก ลิ้น ก็บ่มี บ่มีคน มันว่าง
หมดละ ไม่มีอุปาทานแล้ว วางเสียก็มี
ความสุขนั่นแหละ จิตสงบ ให้ฝึกหัดจิต
ตัวรักษาดีแล้ว ได้ชื่อว่าเป็นผู้แต่ง
ความสุขให้ตน นั่นแหละเรียกว่าตนมี
ที่ พึ่ ง ปัจ จุ บั น ก็ ไ ม่มี ค วามเดื อ ดร้อ น
แต่งทรัพย์สมบัติให้ตน สมบัติภายนอก
มากมาย ไม่มี ค วามยากจน ตบแต่ง
มนุษย์สมบัตใิ ห้ตน ตบแต่งสวรรค์สมบัติ

ให้ตน ตบแต่งเอาเอง รักษากาย วาจา ใจ
ของตนให้บริสุทธิ์ ไม่แตะไม่ต้องสิ่งอัน
หยาบช้าเลวทราม ศีลห้าก็เป็นมนุษย์
สมบัติ เป็นสวรรค์สมบั ติ ศีลแปดก็ดี
เป็นมนุษย์และสวรรค์สมบัตด
ิ ้วย ก็ใครเล่า
แต่งเอาให้ ก็เรานั่นแหละแต่งเอาเอง
ใครจะท�ำให้เราได้ พระพุทธเจ้าเป็นแต่
ผู้สอน มันก็แม่นเรานัน
่ แหละ ครัน
้ ท�ำบ่ดี
ก็แม่นเรา เพราะเหตุนน
ั้ ให้รก
ั ษาให้มน
ั ดี
ที่ ไ ม่ดี อ ย่า ไปท� ำ พวกเรานี่ มั น สั บ สน
ปนกันนี่ทั้งดีทั้งชั่ว มันจึงสุขก็ได้ ทุกข์
ก็ได้ เอาอยู่อย่างนั้นแหละ ได้รับทั้งสุข
ได้รับทั้งโทษ เพราะสับสนปนกัน
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า วา ส ธ ร ร ม
- ฆร

ควบคุมใจ

พระพุ ท ธเจ้า ว่า เราเป็น ผู ้แ นะน� ำ สั่ ง สอนทาง
ทางออกจากโลกก็ดี ทางไปสวรรค์ก็ดี ทางไปนิพพาน
ก็ดี เราตถาคตเป็นผู้แนะน�ำสั่งสอนให้เท่านั้นแหละ
ตนนั่นแหละ พวกอุบาสก-อุบาสิกาทั้งหลายต้องท�ำ
เอาเอง แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระสาวกทั้งหลาย
ก็ทำ� เอาเองทัง้ นัน
้ ตนแหละท�ำให้ตน ตนจะออกจากโลก
ก็แม่นตนตัง้ อกตัง้ ใจท�ำใส่ตน ตนจะติดอยู่ในโลกก็แม่น
ใจของตนไม่อยากไป เพราะหลงตนหลงตัว
ทางปฏิบต
ั น
ิ ่ะ เราก็ได้ยน
ิ ได้ฟังมาแล้ว แล้วก็ตงั้ อก
ตัง้ ใจปฏิบต
ั เิ อา พระพุทธเจ้าแนะสัง่ สอน หรือครูบา
อาจารย์แนะน�ำสั่งสอน ก็ไม่หนีจากกายคตา คือ
ปัญจกกรรมฐาน นีแ
่ หละต้องพิจารณา เราจะพิจารณา
นอกมันไปก็เป็นนอกไปเสีย ไกลไปเสีย เพื่อให้จิต
ให้ใจนั่นแหละรู้จักสกนธ์กายอันนี้ รู้จักก้อนอันนี้ว่า
มันเป็นอย่างหนึ่ง มันเป็นของกลาง ไม่ใช่ของใคร
สักคน เรานี้ได้สมบัติอย่างดีคือสกนธ์กายนี้ มีตา หู
จมูก ลิ้น กาย ดี มีใจดี ได้สมบัติอันดีมาใช้ เราจะ
ใช้สอยมัน เราจะเดินทางไปสวรรค์ก็ดี จะเดินทาง
ไปพระนิพพานก็ดี ต้องอาศัยอันนี้ จะมีแต่ดวงจิต
อย่างเดียวก็ไม่ส�ำเร็จอะไรหมดทั้งสิ้น
พระพุทธเจ้าได้เทศน์ไว้ว่า มโนปุพพ
ฺ งฺคมา ธมฺมา
มโนเสฏฺฐา มโนมยา ธรรมทั้งหลาย จะท�ำดีทำ� กุศลดี
ก็ใจนี่แหละเป็นผู้ถึงก่อน เป็นผู้ถึงพร้อม จะท�ำบาป
อกุศล ก็ใจนี่แหละ จะผ่องแผ้ว แจ่มใส เบิกบาน ก็ใจ
นีแ่ หละ จะเศร้าหมอง ขุ่นมัว ก็ใจนีแ่ หละ ใจเศร้าหมอง
ขุ่นมัวแล้วก็ไม่มีความสุขอยู่ในโลก จะอยู่ที่ไหนก็ไม่มี
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ความสุข ครั้นใจผ่องแผ้วล่ะก็ พระพุทธเจ้าท่านว่า มนสา เจ ปสนฺเนน บุคคล
ผู้มีใจผ่องแผ้วดีแล้ว แม้นจะพูดอยู่ก็มีความสุข แม้นจะท�ำอยู่ก็มีความสุข ตโต นํ
สุขมเนฺวติ อยู่ที่ไหนๆ ก็มีความสุข มีความสุขเหมือนกับเงาเทียมตนไป ฉายา ว
อนุปายินี เหมือนเงาเทียมตนไป ไปสวรรค์ก็ดี มามนุษย์ก็ดี เพราะเหตุนั้นแหละ
ให้เราพากันตั้งใจอบรม ตั้งสติไว้ที่ใจ ควบคุมใจให้มีสติมีสัมปชัญญะ มีสติ
รู้ตัวอยู่เสมอ การท�ำการพูดการคิดก็อย่าให้มันผิดมันพลาดไป ควบคุมให้มันถูก
ครั้นมันผิดมันพลาด เราก็มีสติยั้งไว้ ละ ปล่อยวาง ไม่เอามันทางมันผิดน่ะ
พระพุทธเจ้าแสดงไว้ ทางไปนรก ทางไปสวรรค์ ทางไปพรหมโลก ทางไป
พระนิพพาน พระองค์ก็บอกไว้แล้ว ให้วางกายให้เป็นสุจริต วาจาให้บริสุทธิ์ ใจให้
บริสท
ุ ธิ์ นีท
้ างไปสวรรค์ ทางมามนุษย์ ทางไปพระนิพพานให้บริสท
ุ ธิอ
์ ย่างนี้ ทางไป
นรก นั่นเรียกว่าทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจ อันนี้ไปทางนรก เราจะเว้นเสีย
ไม่ไปละ รู้จักแล้ว เราจะไปแต่ทางที่ราบรื่น ทางสบาย การเดินก็ทางกาย วาจา ใจ
เท่านัน
้ แหละ ผู้ทจี่ ะเทีย
่ วเอาภพเอาชาตินบ
ั กัปนับกัลป์ไม่ได้ตงั้ แต่โลกเป็นโลกมา
คือดวงจิตของเรานี่เอง ดวงจิตของเรานี่เองเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรแล้วก่อเล่า
ไม่เบื่อสักที ก็แม่นดวงจิตของเรานี่แหละ เพราะเหตุนั้นเราจึงต้องอบรมจิตใจ
ของเราให้ดี ให้ใจรู้เสีย ใจนีแ
่ หละมันเป็นผู้หลงจนนับภพนับชาติไม่ได้ ภพน้อย
ภพใหญ่ เที่ยวอยู่ในสังสารจักรนี่ จึงให้เข้าใจเสียว่าเจ้ากรรมนายเวรคือใจ
ตัวกรรมแม่นใจ ดวงใจอันเดียว วิญญาณอันเดียว เป็นตัวกรรมแต่งกรรม
เสียแล้วให้เวียนตายเวียนเกิดทีน
่ ี่ ไม่เลิก เรารู้จก
ั แล้วเราต้องควบคุมใจ แนะน�ำ
สั่งสอนใจ ท�ำใจของเราให้ผ่องแผ้ว ว่าเอาย่อๆ นี่แหละ กว้างขวางก็ได้ยินมา
พอแฮงแล้ว เอาย่อๆ ควบคุมใจเท่านั้นแหละ เดี๋ยวนี้ ใจนี้ เจ้าของนรก ก็แม่นใจ
นี่แหละ ม้าง (เลิก, ทิ้ง) นรกก็แม่นใจนี่แหละ ครั้นมันไม่ดีล่ะก็ร้อนเป็นทุกข์เหมือน
ใจจะขาด ครั้นใจไม่ดีล่ะ มันกลุ้มใจเป็นทุกข์จนฆ่าตัวตายนี่แหละ ถือว่าเราเป็นเรา
นี่ก็เพราะใจนี่แหละ ไม่ใช่อื่นดอก เพราะมันไม่รู้ ท่านเรียกว่า อวิชชา ตัวใจนี่แหละ
อวิชชา
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เราจึงควรสดับตรับฟัง แล้วก็ค้นคว้าพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผล ทุกข์มัน
มาจากไหน ให้พิจารณาทุกข์ก่อน ทุกข์เป็นของจริงอันประเสริฐ มันมาจากไหน
ค้นขึ้นไปซิ เห็นแต่มาจากโง่นั่นแหละ ดวงจิตเป็นผู้โง่ มันต้องเป็น มันต้องเดือดร้อน
มันถึงใคร่ มันถึงปรารถนา มันถึงอยากเป็นนั่นเป็นนี่ มันไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่
เพราะเกลียดเพราะชัง มันชังมันก็ไม่อยากเป็น แล้วก็หาของมาแก้ไข หาคิดอีหยัง
มาทา หนังเหีย
่ วก็เอามาทาลอกหนังออก มันได้กวี่ น
ั มันก็เหีย
่ วอย่างเก่า นีห
่ าทางแก้ดู
ท่านว่า วิภวตัณหา มันเป็นกับดวงใจ เราสดับรับฟังอยู่อบรมอยู่ทก
ุ วันนี้ ท�ำความเพียร
อยู่ทก
ุ วันนี้ ก็เพราะอยากรู้จก
ั ใจของเรา ครัน
้ รู้แล้วก็คม
ุ เอาแต่ใจนี่ ขัดเกลาเอาแต่นี่
สัง่ สอนเอาแต่นี่ ให้มน
ั รู้เท่าสังขารนีแ
่ หละ มันไม่ร้เู พราะมันโง่ ว่าแม่นหมดทัง้ ก้อนนี้
เป็นตัวเรา เป็นผู้หญิง ผู้ชาย ยึดถือไป ยึดถือออกไปรอบๆ แผ่นดิน ยึดในตัว
ยังไม่พอ ยึดแผ่นดินออกไปอีก นีแ่ หละเพราะความหลงก็ยด
ึ ทัง้ การท�ำการงานทุกสิง่
ทุกอย่าง เรียนวิชาศิลปะทุกสิง่ ทุกอย่างก็เพือ
่ จะบ�ำรุงบ�ำเรอครอบครัวของตน บ�ำรุง
บ�ำเรอตนให้เป็นสุข บ�ำรุงพระศาสนาค�้ำจุนพระศาสนาก็เป็นการดี ขอให้รู้เท่า
แล้วอย่าไปยึดมันเท่านั้นแหละ
ในปฏิจจสมุปบาท ท่านว่า อวิชชาให้เกิ ดสังขาร สังขารเป็นปัจจัยให้เกิ ด
วิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป ท่านว่าให้ดับความโง่อันเดียวเท่านั้น
ผลดับหมด เพราะธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุ ธรรมทั้งหลาย คือ ดีก็ดี ชั่วก็ดี
ไหลมาแต่เหตุ คือ ความโง่ ความไม่เข้าใจ คิดว่าเป็นตัวตน ก็ได้รบ
ั ผลเป็นสุขเป็นทุกข์
สืบไป ท่านเรียกว่า วัฏฏะ การวน วนไม่มีที่สิ้นสุด เราท่องเที่ยวอยู่นี่ตั้งแต่แผ่นดิน
เป็นแผ่นดินมาแล้วทุกคนนี่แหละ คุณหมอก็ดี คุณหญิงก็ดี เกิดมาชาตินี้นับว่าบุญ
บารมีอันพวกท่านทั้งหลายได้อบรมศีลห้า ศีลแปด รักษาอุโบสถ รักษากรรมบถสิบ
จึงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ เกิดมาก็ไม่เป็นผู้เกียจคร้าน ไม่เป็นผู้มักหน่าย มีความ
พอใจแสวงหาวิชาศิลปะจนได้เป็นใหญ่เป็นโตสูง นี่ก็เพราะบุญกุศลของเราได้
สร้างสมอบรมมา จึงว่า ปุพเฺ พ จ กตปุญญ
ฺ ตา คือ บุญได้สร้างสมไว้แล้วแต่กาลก่อน
แล้ว ก็ ไ ด้เ กิ ด ในประเทศอั น สมควร ประเทศอั น สมควร ก็ ห มายเอาสกนธ์ก าย
อันนี้ หรือจะหมายเอาแผ่นดิน ฟ้า อากาศ ก็ได้ หรือจะหมายเอาประเทศที่มี
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พระพุทธศาสนาตั้งมั่นถาวร และมีอาจารย์ นักปราชญ์ แนะน�ำสั่งสอนได้ อันนี้
ก็วา่ ประเทศอันสมควร ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา พวกเราได้เคยอบรมสร้างสมบุญ
กุศลมาหลายภพหลายชาติแล้ว จึงเป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์ แล้วก็ได้เกิดในประเทศ
อันสมควร ประเทศเราได้นับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่บรรพบุรุษจนตราบเท่า
ทุกวันนี้ เราก็ได้นับถือพระพุทธศาสนา แล้วก็ได้ตั้งตนไว้ในที่ชอบ คือตั้งตนไว้ใน
การสดับตรับฟัง ทราบทุกสิ่งทุกอย่างในทางโลกก็ดี เกื้อกูลอุดหนุนโลกให้เจริญ
ได้ชอ
ื่ ว่าเป็นผู้ทำ� อัตตประโยชน์ ประโยชน์ของตนก็ได้แล้ว ประโยชน์ของผู้อน
ื่ ของโลก
ก็ได้อยู่ นี่แหละชื่อว่าตั้งตนไว้ในที่ชอบ แล้วก็ตั้งตนอยู่ในศีล ในการภาวนา ตั้งตน
อยู่ในการสดับรับฟัง นี่เรียกว่า อตฺตสมฺมาปณิธิ ตั้งตนในที่ชอบ ท่านกล่าวว่าเป็น
มงคลอันประเสริฐสุด ให้มส
ี ติควบคุมใจของตน อันนีก
้ ช
็ อ
ื่ ว่าตัง้ ตนไว้ในทีช
่ อบอย่าง
สูงสุด นี่แหละให้ควบคุมดวงจิตของเราให้รู้จักเสีย
เจ้ากรรมนายเวร ก็คอ
ื ดวงจิตของเรานีแ
่ หละ ผีนรกก็เป็นดวงจิตอันนี้ สวรรค์
ก็เป็นดวงจิตอันนี้ พรหมโลกก็ดวงจิตอันนี้ ครัน
้ รู้จก
ั แล้ว ก็ทำ� ความเพียรต่อไปจน
เกิดนิพพิทา ความเบือ
่ หน่ายในอัตภาพของตนทีเ่ ป็นมาหลายภพหลายชาติ การเกิด
เวียนไปเวียนมาก็ไม่ได้อะไร มีแต่การสดับรับฟัง มีแต่การบริจาคให้ทาน มีแต่ศีล
ของตนเท่านีเ้ ป็นอริยทรัพย์ ทรัพย์ภายในติดตามไปกับดวงจิตของเราทุกภพทุกชาติ
จิตเมื่อมันท�ำความชั่วไว้แล้วก็ไม่ลืม ใครไม่ต้องการสักคนหมดทั้งนั้นความชั่ว
บาปกรรม ให้คิดดูแต่นักโทษเขาลักเขาปล้นสะดมแล้ว เขาก็หลบหนีไปซ่อนอยู่
ตามป่าตามเขาตามถ�้ำตามดง เพราะเขาไม่ปรารถนาจะให้พวกต�ำรวจไปจับเขา
อันนัน
้ มันก็ไม่พ้นดอกบาปน่ะ ฉันใดก็ดี ครัน
้ ท�ำลงแล้ว ท�ำบาป อกุศลจิตก็เป็นผู้จำ� เอา
ไปตกนรกก็แม่นดวงจิตนั่นแหละเป็นผู้ไปตก
อัตภาพ คือ ร่างกายของเรานี้มันก็นอนทับดิน ส่วนดิน มันก็เป็นดิน ส่วนน�้ำ
มันก็เป็นน�ำ้ ส่วนลม ส่วนไฟ มันก็เป็นลมเป็นไฟของเก่ามัน ครัน
้ พ้นแล้วก็กลับมาถือ
เอาดินเอาน�ำ้ ของเก่าอีกเท่านัน
้ แหละ แล้วก็มาใช้ดน
ิ น�ำ้ ลม ไฟ นีแ่ หละครบบริบรู ณ์
เอามาใช้ในทางดีทางชอบก็เป็นเหตุให้ได้ส�ำเร็จมรรคผลพระนิพพาน พระพุทธเจ้า
สร้างบารมีก็อาศัยดินอันนี้แหละ ประเทศอันสมควรอันนี้แหละ สาวกจะไปนิพพาน
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ตามพระพุทธองค์ก็อาศัยอัตภาพอันนี้ ครั้นไม่อาศัยอัตภาพอันนี้ มีแต่ดวงจิตหรือ
มีแต่ร่างเฉยๆ ก็ไม่สำ� เร็จอะไรหมดทัง้ นัน
้ เหมือนกันทัง้ นัน
้ พวกเทพยดาได้ชมวิมาน
ชมความสุขอยู่ตลอดชีวต
ิ ชมบุญชมกุศล ก็ทำ� เอามาแต่เมืองมนุษย์ ครัน
้ จุตแิ ล้วก็ได้
ไปเสวยผลบุญกุศลของตน ครัน
้ หมดบุญแล้วก็ลงมาเมืองมนุษย์มาสร้างอีก แล้วแต่
จะสร้างเอา อันชอบบุญ ก็ตั้งหน้าตั้งตาท�ำเอาบุญ อันชอบบาป ก็ตั้งหน้าตั้งตาท�ำ
เอาบาป เหมือนพระเทวทัตนั่น ต่างคนต่างไปอย่างนั้น
อาตมาบอกไว้เ ท่า นั้ น ว่า ให้มี ส ติ คุ ม ดวงจิ ต สั ต ว์น รกก็ แ ม่น จิ ต สั ต ว์อ เวจี
ก็แม่นจิต พระอินทร์ พระพรหม ก็แม่นจิต ที่เข้าพระนิพพานก็แม่นจิต ไม่ใช่ใคร
จิตไม่มีตนมีตัว จิตเหมือนวอก (ลิง) นี่แหละ แล้วแต่มันจะไป บังคับบัญชามันไม่ได้
แล้วแต่มันจะปรุงจะแต่ง บอกไม่ได้ว่าไม่ฟัง เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าให้วาง
มันเสีย อย่าไปยึดถือมัน ก็จิตนั่นแหละมันถือว่า “ตัวกู” อยู่เดี๋ยวนี้ก็ดี เราถือว่า
เราเป็นผู้ชาย เราเป็นผู้หญิง ก็แม่นจิตนั่นแหละเป็นผู้ว่า มันไม่มีตนไม่มีตัวดอก
แล้วพระพุทธเจ้าว่าให้วางเสีย ให้ดบ
ั วิญญาณเสีย ครัน
้ ดับวิญญาณแล้ว ไม่ไปก่อภพ
ก่อชาติอีก ก็นั่นแหละพระนิพพานแหละ แน่ะ พระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้น มันไม่อยู่
ที่อื่น นรกมันก็อยู่นี่ พระนิพพานก็อยู่นี่ อย่าไปค้นที่อื่น อย่าไปพิจารณาที่อื่น ให้ค้น
ที่สกนธ์กายของตนให้มันเห็นเป็น อสุภะอสุภัง ให้เห็นเป็นของปฏิกูล ให้เกิ ด
นิ พ พิ ท าความเบื่ อ หน่า ยมั น นั่ น แหละ แต่มั น เห็ น ว่า เป็น ของสวยของงามของดี
ดวงจิตนั่นเมื่อมีสติควบคุม มีสัมปชัญญะค้นหาเหตุผลใคร่ครวญอยู่ มันเลยรู้เห็น
ว่า อั ต ภาพร่า งกายนี้ เ ป็น ของปฏิ กู ล ของเน่า เปื่อ ยผุ พั ง แล้ว มั น จะเกิ ด นิ พ พิ ทา
ความเบื่อหน่าย จิตนั่นแหละเบื่อหน่าย จิตเบื่อหน่าย จิตไม่ยึดมั่นแล้ว เรียกว่า
จิตหลุดพ้น ถึงวิมต
ุ ติ วิมต
ุ ติ คือ ความหลุดพ้นจากความยึดถือ หลุดพ้นจากอุปาทาน
ความยึดมั่นถือมั่น พ้นจากภพจากชาติ ตั้งใจท�ำเอา
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สมณธรรม

พระธรรมเทศนา

หลวงปู่ขาว อนาลโย

วัดถ�ำ้ กลองเพล จังหวัดหนองบัวล�ำภู
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ส

ม

รร
ณธ

ม-

หลัก

๔ ประการ
ของคนดี
(โอวาทสอนพระภิกษุใหม่
วันที่ ๑๙ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๒๓)

คนที่ปรารถนาจะเป็นคนดี ควรตั้งอยู่ในหลัก ๔
ประการ คือ
๑. อนิฏฺฐริ คือ การไม่โกรธตอบต่อบุคคลโกรธ
ให้เรา
๒. อนานุคท
ิ โฺ ธ คือ ความไม่ยน
ิ ดีในเครือ
่ งสักการะ
ผู้อื่นที่ทำ� แล้วแก่เรา
๓. อเนโช คือ การหาความโลภไม่ได้
๔. สพฺพธิสโม คือ ความรู้สึกที่ไม่รักใครชังใคร
มี จิ ต ใจเสมอเหมื อ นกั น หมด โดยเฉพาะผู ้ที่ เ ป็น
พระภิกษุใหม่
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ม

การบวชเมื่อสรุปแล้วมีอยู่ ๒ ประการคือ

- สม ณ
ธรร

อานิสงส์

๒. การบวชจริง เช่น การบวชด้วยความศรัทธา
การบวชหนี วั ฏ สงสาร มี อ านิ ส งส์ม าก จนสามารถ
ถอนภพชาติไม่มีเหลือ

การบวช

การบวช คื อ การชุ บ ชี วิ ต เก่า ให้เ ป็น ชี วิ ต ใหม่
การบวช คือ การช�ำระล้างความชัว่ ให้เป็นคนดี การบวช
คื อ การเปลี่ ย นสั ง คมมนุ ษ ย์ใ ห้เ จริ ญ และก้า วหน้า
มี ค วามสงบสุ ข การบวช คื อ การทดแทนหนี้ เ ก่า
อันมหาศาลอันบุคคลทั้งหลายไม่สามารถที่จะชดใช้
ให้หมดได้
“ตสฺ ม า ปพฺ พ ชฺ ชํ วิ โ สธเย” เพราะเหตุ นั้ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสรรเสริญว่า “การบวช
เป็นยอดพระบารมีธรรมทัง้ หลายอันวิเศษ สามารถ
ดับเพลิงทุกข์และเพลิงกิเลสให้หมดไป การบวชคือ
การช่วยเหลือมนุษย์ที่หลงตกหลุมถ่ายเพลิงและ
กองทุ กข์อั น แสนที่จะเร่าร้อนเจ็บปวดแสนสาหั ส
ให้ขึ้นมาได้โดยความปลอดภัย”
ดังนัน
้ พวกเธอทัง้ หลายจงยินดีในการเสียสละชีวต
ิ
ฆราวาสมาบวชบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
อย่าให้เสียผลที่มุ่งมา อย่าบวชเล่นบวชหัว บวชลัก
บวชลี้ บวชขี้ใส่ถาน (ส้วม) บวชผลาญข้าวสุก บวช
สนุกตามเพื่อน ขาดทุนนะ ไม่ดี เป็นบาป “กุโส ยถา
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๑. การบวชเล่น หรื อ การบวชประเพณี
มีอานิสงส์น้อย

ของ

(เทศน์อบรมพระเณร
ที่บวชใหม่ เมื่อวันที่
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖)

ทุคฺคหิโต” หญ้าคาย่อม
บ า ด มื อ ค น ก� ำ ไ ม ่แ น ่น
ฉันใด บรรพชิตคือนักบวช
มาเหยี ย บย�่ ำ คั ม ภี ร ์วิ นั ย
ไม่เ อาใจใส่ศึ ก ษาและ
ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ต ามธรรม
ค� ำ สั่ ง สอนของศาสนา
เ ข า เ ห ล ่า นั้ น ย ่อ ม ไ ป
ตกนรก ผ้ากาสาวพัสตร์
เ ห ลื อ ง อ ร า่ ม ง า ม ต า ก็
ไม่ก ล้า สามารถรั บ รอง
พวกท่า นทั้ ง หลายมิ ใ ห้

ตกนรกได้ ความชัว่ เปรียบ
เหมือนอุจจาระ ภาชนะที่
รองรับถึงจะเป็นเนื้อทอง
ก็ไม่พ้นความหม่นหมอง
ฉะนั้น
การบวชต้อ งอาศั ย
สิ่ ง ส� ำ คั ญ ๒ อย่า ง คื อ
บวชกาย ๑ บวชใจ ๑ คือ
บวชทัง้ กายทัง้ ใจได้ชอ
ื่ ว่า
พระ คือ ประเสริฐ หรือ
สมณะ แปลว่า ผู ้ส งบ
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ผู ้ส งบคื อ ผู ้ช นะ ผู ้ใ ดละ
ผู้นั้นร�ำ่ รวย รวยอะไรเล่า
ก็ ร ว ย อ ริ ย ท รั พ ย ์นั้ น ซิ
อริ ย ทรั พ ย์ คื อ ทรั พ ย์
ภายใน ได้แ ก่ บุ ญ กุ ศ ล
ผู้บริบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์
แล้ว โบราณว่า “กินไม่บก
จกไม่ลง” คือ กินเท่าไหร่
ก็ ไ ม่ห มด ไม่มี บ กพร่อ ง
ไม่มีขาดมีเขิน เจริญอยู่
ทุกเมื่อ

พอเห็ น อย่า งนี้ แ ล้ว คิ ด ว่า เรารู ้อ ย่า งนี้ แ ล้ว จะ
ไปสอบ ท�ำไมมันจะยาก มันไปติแล้ว นั่งท�ำสมาธิอยู่
บนกุฏิ ท�ำสมาธิอยู่มันเป็นหยังล่ะ มึนหมด ฮ้อนหมด
ขานี่ก็มึน กุฏิอยู่ติดกันกับเจ้าอาวาส ชาวบ้านมันนอน
รวมกัน มาอยู่กุฏิก็อยู่รวมกันพระเณร พระนอนอยู่
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พระพุทธเจ้าว่าให้ภาวนา ภาวนาชั่วช้างพับหู
ชัว่ งูแลบลิน
้ ก็มอ
ี านิสงส์อก
ั โขอักขัง ให้เราตัง้ ใจภาวนา
พุทโธๆ พระพุทธเจ้าว่าผู้บวชเข้ามาในศาสนาของเรา
ตถาคต ได้ศก
ึ ษาเล่าเรียนแปดหมืน
่ สีพ
่ น
ั พระธรรมขันธ์
จบหมด ได้สวดมนต์ กลางวันยังมีภาระอยู่ วันละร้อยหน
ทั้งกลางวันกลางคืน ยังบ่ได้กินก่อน ครั้นบวชเข้ามา
ตั้งใจภาวนาพุทโธๆ ชั่วช้างพับหู ชั่วงูแลบลิ้น ผู้นี้
ได้กินก่อน ผู้ศึกษาเล่าเรียนจบพระไตรปิฎก ผู้นั้น
ได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษากิ่งก้านสาขา เป็นผู้รักษาใบมัน
รักษากระพี้มัน รักษาอิหยังมันทั้งนั้น ผู้ที่ภาวนาได้
ชื่อว่าเป็นผู้ทำ� เอาแก่นมัน เอาแก่นมันก็เฮ็ดการได้
ธรรมะมี แต่มันอยู่มันกินมันสวดมนต์อยู่ทุกวันเท่านั้น
ธรรมะเป็นอย่างนี้แหละ

ม

...ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างส่องให้
เราเดิ น ถู ก ทาง อั น นี้ น ่า ยิ น ดี เป็น บุ ญ ลาภของเรา
ที่ได้มีศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใสในศาสนาของ
พระพุทธเจ้า ให้พากันตั้งอกตั้งใจท�ำความดีที่ได้มา
บวชอยู่นั่นให้เต็มพรรษา อยู่ในบ้านภาระเครื่องกังวล
มันมีมาก จึงต้องอาศัยผ้ากาสาวพัสตร์ของพระพุทธเจ้า
คลุมไว้ ผมเป็นของสกปรกโกนทิ้งเสีย เล็บสกปรก
ตัดทิ้งเสีย ให้พากันตั้งใจรักษาพระธรรมวินัย

- สม ณ
ธรร

เกล็ดเพชร

๑

(เทศน์โปรดพระเณร
และญาติโยมบ้านบ่อชะเนง)

ข้างบน เณรนอนอยู่ใต้ถน
ุ อยู่กน
ั กุฏเิ ดียวมันยาก มันหลายคน ธุระใครธุระมัน นัง่ ภาวนา
มันก็ไม่สงบสงัดให้ เลยเข้าไปอยู่ในโบสถ์ นั่งท�ำสมาธิ พระกรรมฐานท่านเฮ็ด
ยังไงหนอ อาจารย์มน
ั่ อาจารย์สงิ ห์ ก็ไปอยู่อด
ุ ร ออกเดินจงกรม เดินจงกรมหลายๆ
นี่เฮ็ดยังไง เดินจงกรมก็คิดเอา เดินปิดตาไป เดินไปๆ มันจะล้ม แล้วมันก็ล้มลง
หมาเห่าว้อ หมามันตื่น
ออกจากทีน
่ น
ั่ ไปอยู่อก
ี ต�ำบลหนึง่ เขามานิมนต์ไปเป็นอาจารย์ ได้ถามพระองค์หนึง่
เป็นครูสอนหนังสืออยู่โรงเรียนวัดนั่นแหละว่า ท่านรู้ไหม เราภาวนาท�ำกรรมฐาน
กับเราศึกษาเล่าเรียน อันไหนมันจะมีอานิสงส์มาก ได้บุญมากกว่ากัน ท่านว่า
ผมไม่เห็นหนังสือเรื่องนั้น
มีพี่ชายกับน้องชายสองคน คนน้องศึกษาเล่าเรียน พี่ชายบวชแล้วก็เข้าป่า
เข้าดงไปเป็นพระกรรมฐาน ธุดงค์ไปอยู่ตามป่าตามดง พีช่ ายได้สำ� เร็จพระอรหันต์แล้ว
กลับมาหาน้องชาย น้องชายก็อวดว่าเราเรียนจบพระไตรปิฎกแล้ว ใครจะได้บุญ
มากกว่ากัน พี่ชายบอกว่าพี่ชายได้บุญมากกว่า น้องชายก็บอกว่าตัวเองได้บุญ
มากกว่า เถี ย งกั น อยู ่อ ย่า งนั้ น ในที่ สุ ด ก็ พ ากั น ไปหาพระพุ ท ธเจ้า ที่ พ ระเชตวั น
พระพุทธเจ้าเล็งเห็นด้วยญาณแล้วว่า พี่ชายที่ทำ� กรรมฐานได้บุญมากกว่า แต่เพื่อ
ให้คนทั้งสองได้เข้าใจด้วยตัวเอง จึงทรงท�ำอิทธิปาฏิหาริย์ให้มีน�้ำท่วมเต็มไปหมด
พระพุทธเจ้าถามว่า มาตามทางเห็นอะไร ตอบว่า เห็นแต่น�้ำ น้องชายน�ำ้ ท่วมแค่เอว
แต่พชี่ ายท่วมแค่หลังตีน บางแห่งพีช่ ายท่วมแค่แข้ง แต่น้องชายน�ำ้ ท่วมมิดหัวเลย นีก
่ ็
เห็นแล้วว่าใครมีบญ
ุ กว่ากัน ใครได้รบ
ั อานิสงส์มากกว่ากัน พวกเราเล่าเรียนก็ดี จะได้
บ�ำรุงศาสนาของพระพุทธเจ้าไว้บ่ให้เสือ
่ มสูญ แต่ให้ภาวนากันเน้อ ให้พากันนัง่
ไม่นั่งก็นอนเอา หลับไปก็ให้มันหลับไป ภาวนาเสียพุทโธ ธัมโม สังโฆ ภาวนา
อย่าให้มันเสียเวลา การภาวนามันได้อานิสงส์มาก
พอเห็นอันนีล
้ ะ่ เลยออกเดินทาง เดินธุดงค์ไปธาตุพนม ไปอธิษฐานทีพ
่ ระธาตุพนม
นอนกลางคืนอยู่สองคืน ก่อนนอนสวดปาฏิโมกข์ถวายบูชาพระธาตุ ตืน
่ ขึน
้ เช้าก็สวด
ปาฏิโมกข์ถวายพระธาตุอีกแล้วอธิษฐาน ข้าพเจ้าจะท�ำความเพียร ท�ำกรรมฐาน
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ถ้ายังไม่พ้นทุกข์ให้ข้าพเจ้าได้เกิดอีก อายุสบ
ิ ปีให้ได้บวชตลอดจนตายคาผ้าเหลือง
สองชาติ สามชาติ สิบชาติ ยีส
่ บ
ิ ชาติ ร้อยชาติ ถ้ายังไม่พ้นทุกข์ ให้ข้าพเจ้ากลับ
มาบวชอีกตลอดวันตาย จะเป็นหมื่นชาติ แสนชาติ ล้านชาติ ถ้ายังไม่พ้นทุกข์
ก็ให้กลับมาเกิดอีกบวชอีกตลอดวันตายทุกชาติๆ
จากนั้นมาอยู่อุดรฯ ไปพระเจ้าองค์ตื้อ พระเจ้าองค์ตื้อนี่ส�ำคัญ มีเจ๊กฮ่ออยู่
เวียงจันทน์มันเอาดาบไปฟันแขนขาด เลือดพุ่งออกมาจริงๆ ไปเรียกผู้หนึ่งให้เอา
ทองมาหล่อติดให้ ไปเรียกเอาเอง คิดสลดใจร้องไห้น�้ำตาไหล มาอธิษฐานที่นี่อีก
อย่างเก่า ขอให้ได้บวชแล้วตาย ตายแล้วเกิด เกิดแล้วได้บวชอีกจนตายไปทุกชาติ
จนกว่าจะพ้นทุกข์ อย่าให้ข้าพเจ้าได้สก
ึ อย่าให้มค
ี วามก�ำหนัดยินดีในกามทัง้ หลาย
นั่นแหละเกิ ดมาบ่ทุกข์ไม่มี เราบวชอยู่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ควร
หวั่นไหว ให้ตั้งใจภาวนาชั่วชีวิตของเรา มีอานิสงส์มาก เป็นทรัพย์ภายในที่จะ
ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติ เรียกว่า อริยทรัพย์ ให้พากันท�ำเอา
จากนั้ น ก็ อ อกไปป่า ท� ำ กรรมฐาน ไม่ย ่า นผู ้ใ ด ไม่ก ลั ว ตาย ตายช่า งหั ว มั น
กลางคืนช้างมา มันร้องโอ่ๆ เราอยู่ในกระต๊อบ มันใกล้เข้ามา นั่งภาวนาพุทโธๆๆ
มันยังอยู่ ไม่ยอมไป นึกได้ว่าบอกให้แม่ออกเอามะขามมาให้ขัดฝาบาตร เอาใส่ถุง
แขวนไว้ที่ข้างกระต๊อบ ช้างมันมากินมะขาม มันท�ำปากเสียงจู๊ดๆ มันเปรี้ยวมัน
มันอยู่ตั้งสามชั่วโมง สี่ชั่วโมง กินแล้วมันเอางวงล้วงเข้ามา เอ อันใดมันฮ้อนๆ
มันลมหายใจนี่ กูจะตายอยู่แล้วนี้ เราจะท� ำอย่างใดหนอ เราต้องออกไปสู้มัน
มันเห็นเราออกไป มันย่านขึน
้ มา มันยืนเฉย เราต้องพูดกับมัน เราจะบอกตามภาษา
ของเรานี่แหละ
"พี่ ตัวเองเป็นผู้ใหญ่ เราเป็นผู้น้อย อย่ามากวนเรา อย่ามาจี้เรา เราไม่ได้มา
เบียดเบียนใคร เรามาเมตตาภาวนาให้สต
ั ว์พ้นทุกข์เท่านัน
้ ขออย่ามาเบียดเบียนเรา
ให้ฟังตามเรา เราจะว่าให้ฟัง
หนึ่ง อย่าไปฆ่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่เน้อ
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สอง อย่าไปกินไปฉันกล้วยอ้อยของเขา
สาม อย่าไปเล่นชู้ลูกเมียท่านเน้อ
สี่ อย่าไปอู้ค�ำไม่จริง
ห้า ต้นอันไหนมันเป็นเครื่องดองของเมาอย่าไปกิน
บาปห้าอย่างนีอ
่ ย่าไปท�ำหนา ครัน
้ เว้นกรรมห้าอย่างนี้ ได้ชอ
ื่ ว่าเป็นผู้หมดกรรม
หมดเวร ไม่มีกรรมมีเวรแล้ว เป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว ครั้นตายจากชาตินี้แล้วก็ไปเกิด
ในสวรรค์ ชมนางฟ้านางสวรรค์อยู่แปดหมื่นสี่พันนาง ครั้นตายจากสวรรค์มาเกิด
เป็นมนุษย์ จะเกิดเป็นผู้มงั่ คัง่ สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ ไม่อดไม่อยาก ไม่ยากไม่จน
แล้วจะได้สร้างบารมีให้มันเต็มรอบจะได้เข้าไปสู่พระนิพพานตามพระพุทธเจ้า
อันนีก
้ เ็ พราะบาป ตัวไม่มศ
ี ล
ี มีธรรม โดนเขาใช้ขอสับเอาเอิก
้ ๆ อย่างนีแ้ หละ ก็เพราะ
บาปของตนนี่แหละ ที่เราบอกนี่ให้จำ� เอาไว้ ให้ละเว้นบาปห้าอย่างนี้ อย่าท�ำ ให้ไป
พระนิพพานตามพระพุทธเจ้า เอาหละ ไปเต๊อะๆ พอแล้ว"
ครัง้ หนึง่ อยู่ลำ� ปาง อยู่แม่ปาง อยู่ในดง ช้างมามีเสียงดังควากๆ เวลามันเดินมา
มันช้างใหญ่ ใกล้เข้ามาทางเดินจงกรม ทหารเขาเอาเทียนมาให้หลาย เราเอามาจุด
ติดตามต้นไม้ไว้สว่างตลอดทางจงกรม เราก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาสงบจิตอยู่
มันเดินเข้ามาใกล้ทางแล้วหยุดเฉย เราเห็นเราก็เดินจงกรมเฉย มันยืนอยู่นั่นจน
สามทุ่มสี่ทุ่มกว่ามันจึงไป
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ความชั่ ว ที่ เ ก็ บ มาให้มั น เผาจิ ต ต้อ งเปิด ออก
ปัดออก เอาแต่ความดีเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจของตน
ให้ใจเบิกบาน ใจร่าเริง ให้ใจกว้าง อย่าให้ใจคับแคบ
จิตมันรก มันรกคือป่าดง เราออกมาจากทีร่ กชัฏแล้ว
เราออกมาสู่แดนที่ว่าง คืออกมาจากความกังวล
ออกมาจากฆราวาส ฆราวาสเป็นของรกชัฏ มันรก
เพราะความกังวล เพราะความมีความจน มีลก
ู มีเต้า
หลายคน มันไม่เป็นปัญหายังไงไหว นี่แหละมันรก

ม

รู้จก
ั อยู่นแี่ หละ เดีย
๋ วนีแ้ หละ เราจะไปนรกก็ร้จู ก
ั ตัว
อยู่นเี่ พราะจิตเศร้าหมอง ตนจะไปสวรรค์ไปพรหมโลก
ก็เพราะจิตเบิกบาน มีอารมณ์อันเดียว จิตไม่เกีย
่ วข้อง
กับอารมณ์ภายนอก มีแต่พุทโธๆ เห็นพุทโธอยู่ พุทโธ
คือผู้รู้ รู้ว่าใจของตนบริสุทธิ์ผุดผ่อง ใจบริสุทธิ์ก็ศีล
บริสุทธิ์ ตัวเป็นด�ำเนิน ศีลเป็นประธาน ผู้ใดท�ำบาป
ท�ำกรรม ท�ำให้ใจของตนเศร้าหมอง หาโทษใส่ตน
นักปราชญ์ว่าคนโง่-คนยาก มันเกิดจากตน ตนบริสท
ุ ธิ์
ตนดีอยู่ ไปเอาความเศร้าหมองเอาความร้ายเข้ามา
ใส่ตน เข้ามาเผาตน ตนเผาตน ก็แม่นใจเผาใจ แล้วก็
แล้วกันไป อดีตล่วงไปแล้ว มันล่วงมาแล้วอย่าเอามา
เป็นอารมณ์ให้ใจเศร้าหมองท�ำไม อนาคตยังมาไม่ถึง
อย่าไปคิดมัน ให้มันมาเจอก่อนจึงคิด ให้พิจารณา
ปัจจุบัน พิจารณาร่างกายนี้ ของแตกของเน่านี่ มันจะ
ตายวันไหน มันจะเป็นอย่างไร พิจารณาให้เห็นว่ามัน
ไม่พ้นความตายแล้ว ตายนอนทับกันอยู่ รีบท�ำความดี
รี บ ท� ำ ความเพี ย ร รี บ ท� ำ บ� ำ เพ็ ญ ภาวนา ให้ศี ล ..ให้
สมาธิ..ให้ปัญญาเกิดขึ้น

- สม ณ
ธรร

เกล็ดเพชร

๒

นี่เราออกมาอย่างนี้มันไม่เจอกับใคร ผ้าจีวรเขาก็ให้ บ่ได้หา เสนาเสนาะเขาก็
ท�ำให้ เภสัชคือยาบ�ำบัดโรคเขาก็เอามาให้บ่อดบ่อยาก เรามีงงมีงานอันหยัง เรามี
แต่ตั้งหน้าท�ำความเพียร เราอยากเป็นผู้ดีมีศีล เขาก็มีความยินดีกับเราเขาจึง
กราบไหว้ เมื่อเราเป็นฆราวาส เขาจะกราบเราเฮ็ดหยังบักอันนี้เฒ่าอันนี้ แต่นี่
เขาเรียกว่าหลวงพ่อ เราเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรม เป็นผู้ไม่เบียดเบียนใคร เราเป็น
ลูกพระพุทธเจ้า เราไม่ควรท�ำความเกียจคร้าน ไม่ควรท�ำลายศีล ไม่ควรท�ำลาย
สัตว์โลกให้วุ่นวายในหัวใจ
พระพุทธเจ้าเราสบาย บ้านเมืองประเทศของเราสบาย เราไม่ต้องรบรากับเขา
เราไม่มค
ี วามเดือดร้อน เราเป็นลูกพระเจ้า เราต้องการท�ำความสงบความสบาย
เราจึ ง ต้อ งหลี ก ออกมาอยู ่ป ่า อยู ่ด ง ไม่เ กี่ ย วข้อ งกั บ ใคร ไม่กั ง วลกั บ ใคร
ความตายๆ ไปแล้ว เราอยู่ก็ตาย มันจะกลัวตายไปท�ำไม ความตายมาถึงล่ะ
หวัน
่ ไหว พระพุทธเจ้าบอกไม่ให้หวัน
่ ไหว ได้ความสรรเสริญก็ดใี จแต่มน
ั ไม่เทีย
่ ง
ความนินทาติเตียนก็มใี นโลกนีแ
้ ต่มน
ั ไม่เทีย
่ ง ลาภเกิดขึน
้ ก็มอ
ี ยู่ในโลกแต่มน
ั ก็
เสื่อมไป ความสรรเสริญเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป ความสุขเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป
ความนินทาเกิดขึน
้ ก็เสือ
่ มไป สิง่ ไหนล่ะจะเอามาเป็นสาระแก่นสาร เราจะไปยึด
ไปถือท�ำไม ปล่อยวางให้หมด ท�ำจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียว ให้เป็นพุทโธๆ
พุทโธคือผู้รู้ ให้ใจเราเบิกบาน อย่าให้ใจเราเศร้าหมอง ครั้นใจเราเศร้าหมอง
ต้องช�ำระสะสางให้ใจของเราเบิกบาน อย่าให้ข่น
ุ มัว ให้ดใู จของตนนี่ เราจะได้
บุญที่สุดก็เพราะจิตสงบวิเวก อย่าให้ศีลขาด ศีลด่างพร้อย เราจึงจะแน่ใจ
ศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิ จิตมันจะสงบลงเป็นสมาธิ สมาธิมันเป็นเค้าเป็นมูลของ
ปัญญา ต่อกันไปนั่นแหละ
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พากันตั้งใจ พากันส�ำรวมอินทรีย์ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ ไม่ให้มีความยินดียินร้ายต่อรูป เสียง กลิ่น
รส สั ม ผั ส และธรรมารมณ์ ให้พ ากั น ตั้ ง ใจส� ำ รวม
ระวัง ตั้งใจท�ำไป ละบาปอกุศล สพฺพปาปสฺส อกรณํ
เพี ย รละบาปทั้ ง หลายทั้ ง ปวงในสั น ดาน กุ ส ลสฺ สู
ปสมฺปทา ตั้งใจท�ำความดีตลอดไตรมาสสามเดือนให้
บริบรู ณ์ ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง อันนีแ้ หละพระพุทธเจ้า
ว่าท�ำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท สจิตฺตปริ โ ยทปนํ เป็น ผู ้มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะฝึก ฝนใจของตน
สั่งสอนใจของตน อย่าไปดูแคลนคนอื่น ให้ดูแลจิตใจ
ของตน อย่าไปเพ่งโทษคนอื่น ให้เพ่งดูตน คนอื่นเขาดี
ก็ดีเขา เขาชั่วก็ชั่วเขา จิตใจของเราเป็นอย่างไร มัวแต่
เพ่งโทษคนอืน
่ อยู่ มัวดูคนอืน
่ อยู่ มันเป็นบาปเป็นกรรม
ชื่อว่าเป็นผู้ก่อเวรก่อกรรมใส่ตน ช�ำระจิตใจของตนให้
บริสท
ุ ธิผ
์ ด
ุ ผ่อง ไม่ให้เกาะเกีย
่ วอารมณ์ ไม่ให้ท่องเทีย
่ ว
ไปตามอารมณ์ ไม่เพ่งโทษผู้ใด ช�ำระจิตใจของตน

ม

เราเป็น ผู ้มี ค วามยิ น ดี ต ่อ ความวิ เ วก ให้ตั้ ง ใจ
ท�ำความเพียรตลอดไตรมาสสามเดือน ต้นพรรษานี้
ให้มน
ั ส�ำเร็จมรรคผลนิพพาน ครัน
้ ไม่สำ� เร็จในเดือนแรก
นี่ก็ตั้งอธิษฐานอีก เดือนที่สองให้ส�ำเร็จ เดือนที่สอง
ไม่ส� ำ เร็ จ ก็ เ ดื อ นที่ ส าม เอาวั น ปวารณาให้ส� ำ เร็ จ
มรรคผลนิพพาน

- สม ณ
ธรร

เกล็ดเพชร

๓

ม-

-

ส

ม

รร
ณธ

เดินจงกรม

การท� ำ สมาธิ ภ าวนานั้ น บางที ท� ำ ยั ง ไงใจมั น
ก็แข็งๆ อยู่อย่างนั้น ท�ำสมาธิไม่ลง ท�ำยังไงก็ไม่ลง
ท�ำไปๆ มันไม่สงบ บอกมันว่า เจ้าเป็นผีนรกวิง่ ขึน
้ จาก
อเวจี จึงแข็งกระด้างเพราะไฟเผา ไล่ให้มน
ั ลงไปจม
อเวจีอีก อย่าให้มันขึ้นมาอีก ให้อเวจีเผาต้มมันอีก
ด่าอีก แล้วก็ลงนอน พอเช้ามาก็ไปถ่ายโถนล้างกระโถน
ปฏิบัติท่านอาจารย์มั่น ท่านอาจารย์ลุกขึ้นมาว่า
“ท่า นขาว คนเป็น ผู ้ป ระเสริ ฐ อยู ่ มาด่า ตน
เฮ็ ด หยั ง ให้ล งนรกอเวจี ยั ง ไงนี่ ประจานตนนี่
ท่านประกอบกิจอยู่อย่างนี้แล้ว หนักเข้าล่ะฆ่าตัว
ตายหนา ครั้ น ฆ่า ตนตายแล้ว นั บ ชาติ ไ ม่ไ ด้ห นา
ที่ฆ่ากันอยู่นี้ ไม่มีพ้นทุกข์แล้ว ความที่โกรธนี่ หนัก
เข้าๆ ก็เลยฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตายแล้วก็ห้าร้อยชาติ
ไปเทีย
่ วเอาภพเอาชาติ ท�ำเวรผูกเวรกัน ฆ่าตัวตาย
อย่า งนั้ น แหละ อย่า ไปท� ำ อี ก เที ย ว ตนบริ สุ ท ธิ์
อย่าไปท้าตนอย่างนั้นอย่างนี้”
ท่านพระอาจารย์มน
ั่ นัน
้ ใครนึกอย่างใด ท�ำอย่างใด
ท่านรู้หมด ท่านก็อยู่กุฏิโน่นแน่ะ
แต่มันก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละ ขึ้นอยู่บนดอยของ
พวกมูเซอ มันก็มแ
ี ต่เสือใหญ่ๆ ลายพาดกลอน เดินอยู่
กลางคื น ให้เ สื อ มั น มากิ น มึ ง เสี ย มึ ง เป็น หยั ง
มึงหยาบแท้ มึงแข็งแท้ เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิ
นั่งจิตมันก็ไม่ลง ก็เลยนอนหลับไป ปรากฏว่ามารดา
มานั่งอยู่ นั่งข้างๆ มูเซอมันมาจากไร่มัน มีผักหลาย
มันจะเอาผักไปบ้านมัน มารดาก็ถามมันว่า “ขาวนี่
ท�ำยังไงถึงจะเป็นหนอ” มันตอบว่า “ไม่ยาก ไม่ยากดอก
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เอาของอ่อนให้กินเน้อ อย่าไปให้กินของแข็ง ถ้ากินของแข็งแล้วไม่เป็น ครัน
้ กิน
ของอ่อนละเป็น” แม่กเ็ ลยว่าไม่เข้าใจของอ่อนของแข็ง แม่กเ็ อิน
้ ถามอีกว่า “ของอ่อน
นีม
้ น
ั อะไรหนอ” มันว่า “เอาสาหร่ายซิมาให้กิน”
ก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิ เริ่มต้นพิจารณา พิจารณาของแข็งก่อน อะไรหนอมันว่า
ของแข็ง มูเซอมันว่าอะไรเป็นของแข็ง พิจารณาไปๆ มาๆ “ความขีโ้ กรธ” อันนัน
้ แหละ
ของแข็ง อ่อนล่ะ มันว่าให้เอาของอ่อนมากิน อ่อนอะไร พิจารณาไปๆ มาๆ “เมตตา”
ได้ความแล้ว เมตตา
ตั้งแต่นั้นมาก็แผ่เมตตาไปทั่วทิศานุทิศ แผ่ไปหมดสัตว์ทั้งหลาย แผ่เมตตาไป
ความโกรธนั้นอ่อนลงๆ ความโกรธไม่ค่อยท�ำ จิตไม่แข็งแล้ว จิตอ่อนแล้ว จิตอ่อน
มันควรแก่การงานทั้งนั้นแหละ จะท�ำอะไรมันก็ควรแก่การงาน จะพิจารณาอะไร
มันก็เหมาะ จิตอ่อน หมายความว่า จิตเบา จิตว่าง เราภาวนา นีก
่ อ
็ บรมจิตนีแ่ หละ
ต้องการให้จิตอยู่ ครั้นจิตอยู่แล้วมันจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้น จิตเดิมมันเป็นของสว่าง
เป็นของเลือ
่ มประภัสสร แต่อาศัยอาคันตุกะกิเลส มันจรเข้ามาปกคลุมรัดรึงให้ข่น
ุ มัว
เร่าร้อน อาคันตุกะกิเลสก็ไม่อน
ื่ ไม่ไกลดอก มันไม่พ้นนิวรณ์ธรรมทัง้ ห้า กามฉันทะ
พยาบาท ถีนมิทธะ อุททัจจะกุกุจจะ วิจิกิจฉา นี่หละ เมื่ออารมณ์เหล่านี้ไม่เข้า
ครอบง�ำแล้ว จิตนีม
้ น
ั ก็อ่อน จิตสว่างไสว ควรแก่การงาน การงานทีพ
่ จิ ารณามันเป็น
ิ ร้อน
แสงสว่างขึน
้ นิวรณ์นม
ี้ น
ั มาปกคลุมหุ้มห่อให้จต
ิ เศร้าหมอง ขุ่นมัว มืดด�ำ ให้จต
เป็นไฟขึ้น
(มีผู้ถามถึงการแก้ความง่วง)
เมื่อถีนมิทธะ ความง่วงเข้าครอบง�ำ ให้มองดูดวงดาว มองขึ้นไปดูอากาศ หรือ
ถ้าไม่ยังงั้นก็ให้นึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ หรือคุณความดีของ
เราอย่างหนึ่งที่เราได้บ�ำเพ็ญมา เมื่อระลึกแล้วมันมีความดีใจที่ได้ทำ� มา มันก็หาย
ง่วงเหงาหาวนอน ให้แผ่เมตตาเรื่อยๆ มันเป็นที่จิตเรานั่นแหละ เป็นเพราะอารมณ์
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส มายุยงให้จิตผูกจิต เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจ้าจึงให้ช�ำระ
อินทรีย์ทั้งหลาย ไม่ให้ยินดียินร้ายในสัมผัสทั้งหลาย ท�ำจิตให้เป็นกลางต่ออารมณ์
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เรื่องเหล่านี้มันเป็นเพราะจริตของแต่ละบุคคล นิสัยมันต่างกัน พระพุทธเจ้า
ก็บอกไว้หมดละ จริตของคนทีม
่ รี าคะมาก ให้อาศัยพิจารณาอสุภะอสุภงั ให้เห็น
ความเปื่อยเน่า จะอิดหนาระอาใจ เบื่อหน่าย ถอนจากความก�ำหนัดได้ แก้โทสะ
ให้มีเมตตา แผ่เมตตาบ่อยๆ มากๆ ยืน เดิน นั่ง นอน มันก็อ่อนลงเอง แก้โมหะ
ความหลง ให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองช�ำระจิต
(มีผู้ถามว่า ท่านเดินอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร)
ฉันแล้วก็ไปเดิน มีนั่งบ้าง หกชั่วโมง ตอนบ่ายไปเดินอีก จนสี่ชั่วโมงจึงมา
ปัดกวาด ตักน�ำ้ ท�ำข้อวัตร แล้วก็กลับมาเดินอีกสามสี่ชั่วโมง แล้วจึงขึ้นมานั่ง
อานิสงส์ของการเดินจงกรมมี
(๑) เดินทางบ่มีเจ็บแข้งเจ็บขา
(๒) ท�ำให้อาหารย่อย
(๓) ท�ำให้เลือดลมเดินสะดวก
(๔) เวลาเดินจงกรมไปๆ มาๆ จิตจะลงเป็นสมาธิได้ สมาธิของผู้นั้นไม่เสื่อม
(๕) เทพยดาถือพานดอกไม้มาสาธุๆ มาอนุโมทนา
นี่ เ ป็นอานิส งส์ข องการเดิน จงกรม บางวั นเมื่ อ ครั้ งอยู ่กุ ฏิเก่าตรงข้างเจดี ย ์
อาตมาเดินจงกรม มันหอมๆ หมด ทัว่ หมด หอมอิหยังนี่ มันไม่เหมือนดอกไม้บ้านเรา
มันแม่นเทพยดามาอนุโมทนา ถือพานดอกไม้มาอนุโมทนา
เรื่องเดินนี่มันเป็นเรื่องหัดสติ จะใช้นึกพุทโธไปพร้อมกันกับเท้าที่ก้าวไปก็ได้
ยังไงก็ได้ อย่าให้จิตมันออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งอดีตและอนาคต ให้อยู่ที่จิต
เท่านั้น อาตมาก�ำหนดพุทโธๆ อยู่ทจี่ ิต เท้าก็เดินไป ก�ำหนดอยู่ทจี่ ิต ไม่ให้เกี่ยวข้อง
กับอารมณ์ใดๆ ส่วนทางเดินจงกรม ก็ไม่เลือกทิศทาง ได้หมด แล้วแต่มันจ�ำเป็นใน
ที่เหมาะสม เดินไปเพื่อแก้ทุกขเวทนา
ท่านอาจารย์มั่นท่านว่า ให้เดินตัดกระแสของโลก จากทิศตะวันออกไป
ตะวันตก ท่านว่าตัดกระแสของสมุทย
ั ให้ตด
ั กระแส แต่ถ้ามันจ�ำเป็น มันยังไม่มี
บ่อนที่เหมาะสมก็ไม่เป็นไร เดินมันไปอย่างนั้นเพื่อแก้ทุกขเวทนาดอก
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ปุ พฺ พ ณฺ เ ห กาเยน สุ จ ริ ตํ จรติ , วาจาย
สุจริตํ จรติ, มนสา สุจริตํ จรติ, ปุพพ
ฺ ณฺเห ตอนเช้า
ตื่นขึ้นมามีสติประจ�ำอยู่ในกายในจิตของตน ให้คาด
ความผิดของตน มีสติระวังกายให้บริสุทธิ์ ระวังวาจา
ให้บ ริสุทธิ์ ระวังใจให้บริสุทธิ์ อย่าเพิ่งให้โ ทษผู้อื่น
อย่าให้มันคิดไปในทางบาป มชฺฌนฺติโก กลางวันมา
ก็มีสติประจ�ำใจ กาเยน สุจริตํ จรติ วาจาย สุจริตํ
จรติ มนสา สุจริตํ จรติฯ กลางวันมาก็ดูกายของตน
ดูวาจาของตน ดูจิตของตน ไม่ให้มีโทษ สายณฺเห

ม

ถ้า เราเป็น ผู ้ตั้ ง ใจท� ำ ละบาป อกุ ศ ล เมื่ อ เกิ ด
ขึ้ น ในสั น ดาน ท่า นก็ ว ่า สพฺ พ ปาปสฺ ส อกรณํ
เพียรละบาปทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้เกิ ดขึ้นในสันดาน
กุสลสฺสูปสมฺปทา เมื่อตั้งใจอธิษฐานก็ให้ท�ำความดี
ตลอดไตรมาส ๓ เดือน ให้มันบริบูรณ์ อย่าให้ขาดตก
บกพร่อง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า
สมาทานเอาบุ ญ เอากุ ศ ล ให้เ อาศี ล ทานเบื้ อ งต้น
อย่าประมาท สจิตต
ฺ ปริโยทปนํ เป็นผู้มส
ี ติสม
ั ปชัญญะ
ฝึก ฝนจิ ต ใจของตน สั่ ง สอนจิ ต ใจของตน อย่า ไป
ดู แ คลนคนอื่ น อย่า ไปโทษคนอื่ น ให้โ ทษตนนี้ ใ ห้ดี
จิตใจของตนนี้ให้มันละพยศอันร้าย อย่าเพิ่งไปโทษ
คนอืน
่ คนอืน
่ เขาดีกด
็ เี ขา คนอืน
่ เขาชัว่ ก็ชวั่ เขา จิตใจของ
เรามันเป็นยังไง ไปโทษคนอื่นนี้มันเป็นบาปเป็นกรรม
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อเวรก่อกรรมใส่ตน ช�ำระจิตใจของตน
ให้บ ริ สุ ท ธิ์ ผุ ด ผ่อ ง ไม่ใ ห้ไ ปเกาะเกี่ ย วกั บ อารมณ์
ไปผูกกรรมผูกเวรผู้ใด อย่าเพิ่งให้โทษผู้ใด ช�ำระจิตใจ
ของตนให้สะอาด

- สม ณ
ธรร

การละบาป
(แสดงแก่พระภิกษุที่บวชใหม่)

การท�ำมา ระวังมีสติประจ�ำใจ ระวังกาย ระวังวาจา ระวังใจ ของตนให้บริสท
ุ ธิ์ อันนีแ้ หละ
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ท�ำความบริสุทธิ์หมดจดแก่ตนแล้ว ไม่มีความเศร้าหมองแล้ว จิตใจ
ก็ผุดผ่องเบิกบาน ไม่โศกเศร้า จิตใจมันสบาย ดูโทษของตนไม่มี จิตใจมันก็ดีใจ
มีความเบิกบาน ร่าเริง มันก็มีแต่ความสว่างไสว ความสว่างไสวนี้ไปท�ำให้จิตว่าง
จิตวาง ไม่ยึดว่าตัวของกู กูเป็นผู้หญิง กูเป็นผู้ชาย กูเป็นภิกษุ กูเป็นสามเณร ไม่มี
ใครว่า มันว่าง มันวาง นั่นแหละ ความวาง ความว่าง นั้นท�ำให้มีเกิด มีเกิดขึ้น
เป็นว่า พระนิพพาน มีแต่ความสุข มีแต่ความรู้อย่างเดียว รู้มีตนมีตัว รู้สว่างไสว
หัดสติให้ชำ� นิช�ำนาญ ต้องหัดสติให้ร่าเริง ตลอดถึงการยืน เดิน นั่ง นอน ก็เป็น
ภาวนา พากันท�ำสมาธิจิตเป็นสมาธิ ให้มีสติให้รู้สึก พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า เย เกจิ
กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อุปฺปมาทมูลกา อปฺปมาทสโมสรณา อปฺปมาโท เตสํ
ธมฺมานํ อคฺคมกฺขายตีตฯ
ิ กุศลมูลทัง้ หลายทีต
่ งั้ อยู่ได้ เกิดขึน
้ ได้ ก็เพราะเป็นผู้มส
ี ติ
ก�ำกับอยู่ กุศลมูลมันจะบริบรู ณ์ขน
ึ้ ได้จะต้องเป็นผู้มส
ี ติกำ� กับอยู่ เมือ
่ มีสติแล้ว จิตพ้น
จากไตรวัฏ นัน
่ แหละ แล้วก็ให้สมาทานเอา ศีล สมาธิ เป็นผู้มส
ี ติอยู่ รักษากาย วาจา ใจ
ของตนอยู่ อธิสีลสิกขา สมาทาเน ให้สมาทานเอา ให้เป็นอธิจิต ซึ่งเป็นหนึ่ง
อธิจิตตสิกขา สมาทาเน ให้มีสติรักษาจิตของตนให้เป็นอธิจิต ความเป็นใหญ่
อธิปัญญาสิกขา สมาทาเน ให้ตั้งใจสมาทานปัญญาให้มันรู้เท่าสังขาร ให้รู้เท่า
ความเกิดขึ้น ความดับไป ความตั้งอยู่ดับไป เวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เป็นของ
ไม่แน่นอน ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ไม่ใช่สัตว์ เป็นเครื่องอาศัยให้เป็น
ร่างกาย เป็นของใช้ จิตเป็นผู้ใช้ จิตเป็นนายผู้ใช้กายให้มันท�ำบาป ใช้กายให้มัน
ท�ำบุญ ใช้กายให้มันนั่งสมาธิ ให้มันเห็นว่ากายนี้เป็นของกลาง ไม่ใช่ตัวเรา ตัวเรา
ไม่เห็นจิตผู้รู้ ผู้ระลึก ผู้ปรุงแต่ง นั้นว่า เรานั่นแหละ จิตไม่มีตัว จิตเป็นตัวหนึ่งนั้น
ก้อนดิน น�ำ้ ไฟ ลม อันส�ำคัญ กินแล้วหายใจ ไม่ได้ตายจากแผ่นดิน ให้เราพิจารณา
มันไม่อยู่นาน เรียกว่า ตายแล้ว ตายวันนี้ เดี๋ยวนี้ ให้มันเกิดความสังเวช สลดใจ
มันตาย

222

ให้พากันตัง้ ใจท�ำความเพียร สิน
้ ไตรมาส ๓ เดือน ให้มน
ั ได้บญ
ุ กุศล ให้สมบูรณ์
บริบูรณ์ อย่าให้มันเสียไป อย่าให้กาลกินเรา อย่าให้เวลากินเรา วัน คืน ปี เดือน
ล่วงไปๆ อย่าให้มันล่วงไปแต่ วัน คืน ปี เดือน ชีวิตความเป็น ไม่ใช่มันจะล่วงไป
แต่ วัน เดือน ปี ชีวต
ิ ความเป็นอยู่ของเราทีล
่ ่วงไป ล่วงไปทุกขณะลมหายใจเข้าออก
ให้รี บ ท� ำ ความดี เ สี ย เมื่ อ ความตายมาถึ ง แล้ว มั น จะไม่มี ค วามหวาดหวั่ น ไหว
ไม่เสียอกเสียใจ เมื่อท�ำความดีแล้ว ตายก็ตายเถิด ไม่ต้องร้อน เมื่อตายไม่ได้ท�ำ
คุ ณ ความดี แ ล้ว มั น กิ น แหนง เมื่ อ ภายหลั ง ให้จิ ต เศร้า หมอง กิ น แหนงแล้ว จิ ต
ก็เศร้าหมอง จิตเศร้าหมองแล้วก็ทุคติวิบากเป็นทางไป มีนรก เปรต อสุรกาย
สัตว์เดรัจฉาน แล้วแต่กรรม
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มีผู้ถามท่านว่า การปฏิบัตินี้ถ้าบริกรรมไม่สงบ
จะพิจารณาอย่างเดียวได้ไหม หรือต้องให้จิตสงบ
ก่อนจึงพิจารณา ท่านก็สอนดังต่อไปนี้
อันหนึง่ สมถะ อันหนึง่ วิปัสสนา มันถูกกับจริตอันใด
การภาวนามันสบาย ก็ให้เอาอันนั้น ถ้ามันถูกกับจริต
ก็สงบสบาย ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่น จิตรวมอยู่ นั่นแหละ
มันถูกนิสย
ั ครั้นมันไม่ถูกนิสย
ั แล้ว นึกพุทโธหรืออันใด
มันก็ฟุ้งซ่าน หายใจยาก หายใจฝืดเคือง หมายความ
ว่ามันไม่ถูกจริตของตน อันใดมันถูกจริตมันก็สบายใจ
ใจสว่าง จิตไม่ฟุ้งซ่าน
เบือ
้ งต้น ใครเอาอันใดก็ต้องเอาอันนัน
้ เสียก่อน
พิจารณาอาการสามสิบสอง นีเ่ รียกว่า วิปัสสนา เรียก
ว่าค้นคว้า เมื่อเราบริกรรมพุทโธหรืออะไรก็ตาม
บริกรรมแล้วมันไม่สงบ เราก็ต้องค้นคว้าหาอุบาย
มันเป็นการอบรมกัน มันเป็นเรือ
่ งปัญญา จิตไม่สงบ
เราก็ต้องพิจารณาให้มน
ั สงบ มันไม่สงบแล้วมันก็ไป
ทีอ
่ น
ื่ ไปสู่อารมณ์ภายนอกทีอ
่ น
ื่ เราก็ต้องเอามันมา
ปลอบโยนมัน ค้นคว้าให้มน
ั พิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง ไปสุดตลอด ให้มน
ั ครบถึงอาการ ๓๒ ใช้สญ
ั ญา
ค้นไป ค้นไป ไม่ให้มันไปที่อื่น ค้นไปบางทีมันลง
ความเห็นตามเรือ
่ งปัญญา เราค้นไปว่าไป มันมีความ
เห็นตามแล้วมันก็สังเวชสลดใจ จิตมันจะสงบลง
ต้องเอาอย่างนั้นเสียก่อน แล้วจึงพัก เอาอย่างนี้
ต่างฝ่ายต่างอบรมกัน สมาธิอบรมปัญญาให้เกิด ปัญญา
อบรมสมาธิให้เกิ ด ปัญญาล้อมรอบมันแล้วมันไป
ไม่ได้ มันไปไม่ได้มน
ั ก็ลง เรียกว่าปัญญาอบรมมัน
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สีลานุสสติ บริกรรมสีลานุสสติ โดยระลึกในอนุสสติ ๑๐ นีอ
่ น
ั หนึง่ พระพุทธเจ้า
ว่ากรรมฐานมี ๔๐ อย่าง เลือกเอาอันหนึ่งอันใดที่ถูกกับจริตของเรา ถ้ามันถูก
ใจเราก็สงบ ถ้าไม่ถูก มันก็ไม่สงบ ก็เลือกเอาใหม่ เราบริกรรมแล้วใจสงบ สบาย
ไม่ฟุ้งซ่าน ร�ำคาญ นี่หมายความว่ามันถูกจริตของเรา อนุสสติ ๑๐ มี พุทธานุสสติ
ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ มรณัสสติ กายคตาสติ
อานาปานสติ อุปสมานุสสติระลึกถึงคุณพระนิพพาน
สีลานุสสติ มาระลึกถึงศีลของตน ถ้าเราปฏิบัติ เราก็ต้องรักษากาย วาจา ใจ
ของเราดี เช้ามาเราก็มีสติรักษากายของเรา รักษาวาจาใจของเราดีอยู่ กลางวันมา
เราก็มีสติดี รักษากายวาจาใจของตนอยู่ พอค�่ำมาเราก็มีสติรักษาอยู่ ไม่มีทุจริต
มีแต่ความบริสุทธิ์ ระลึกไปอย่างนี้ บางทีใจมันจะดีตั้งแต่เรารักษาศีล ๕ ของเรามา
ศี ล ของเราไม่มี ด ่า งพร้อ ย ศี ล ของเราบริ สุ ท ธิ์ ดี นั่ น แหละ ยกมั น มั น จะดี ใ จ
ความน่ายินดีที่ว่ารักษาดีปานนั้น ความดี ยกย่องมัน บางทีมันดีใจ หมายความว่า
จิตที่ควรยกย่องก็ยกย่องมัน จิตที่ควรข่มก็ข่มมัน มันดื้อหลายก็ข่มมัน จิตที่ควรข่ม
คือมาใช้ปัญญาพิจารณา เกศา ผม โลมา ขน ให้มันเห็นเป็นของปฏิกูลของโสโครก
นี่หมายความว่าข่มมัน ข่มไปนั่นแหละ เมื่อท�ำยังงั้นมันยังว่าไม่ฟังแล้ว เราก็นึกถึง
ศีลของเรา บางทีมันถูกมันอาจจะสงบ มันมักยอมันชอบยอ ใครจะไม่มักยอไม่มี
ยกย่องเข้ามันก็ดีใจ เป็นบุญลาภของเรา เราเกิดมาไม่เสียภพเสียชาติ เราตั้งใจ
นับแต่ร้เู ดียงสาขึน
้ มา เรารักษาความสุจริตของเรา ศีลของเราไม่เศร้าหมอง ศีลของ
เราบริสุทธิ์ดี พิจารณาศีลของตน
ปุพฺพณฺหสมยํ กาเยน สุจริตํ จรติ, วาจาย สุจริตํ จรติ, มนสา สุจริตํ จรติ,
ให้มีสติระลึกรักษากายของตนให้สะอาด รักษาวาจา รักษาใจ ของตนให้สะอาด
มชฺฌนฺติโก กาเยน สุจริตํ จรติ, วาจาย สุจริตํ จรติ, มนสา สุจริตํ จรติ,
ตรวจดูกายใจของตนให้บริสุทธิ์
ปจฺฉิมฺนํ สายณฺหสมยํ กาเยน สุจริตํ จรติ, วาจาย สุจริตํ จรติ, มนสา
สุจริตํ จรติ,ให้มันมีสุจริตธรรม เช้าก็ให้มีสติรักษาอยู่ รักษากายวาจาใจของตน
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ให้สจุ ริต บางทีเราพิจารณาไป เช้าเราก็รก
ั ษาดีอยู่ กลางวันเราก็รก
ั ษาดีอยู่ ค�ำ่ มาเรา
ก็รักษาดีอยู่ อันนี้ก็เป็นลาภของเรา เราไม่ปล่อยสติ เราไม่เผลอ รักษากายวาจาใจ
ของเราอยู่ทุกขณะ ศีลของเราบริสุทธิ์ ไม่เศร้าหมอง มันพลาดเป็นอะไรมันตาย
เราก็ไม่เสียที เรามีสุคติเป็นแน่ไม่ต้องสงสัย
พิจารณาไป เมื่อถูกมัน มันถูกใจมัน ยกย่องมัน มันก็สามารถจะมีความสงบ
ลงได้ อั น นี้ เ รี ย กว่า สี ล านุ ส สติ ระลึ ก ถึ ง ศี ล ของตน บริ ก รรมว่า สี ล านุ ส สติ
แล้วพิจารณาศีลของตน เมื่อตั้งใจไว้อย่างนี้ ตั้งความสัตย์ไว้อย่างนี้ ถ้ามันผิดละก็
มันก็โกรธล่ะ
เมือ
่ อยู่แม่ปั๋ง อ�ำเภอพร้าว ตืน
่ ขึน
้ มาตอนเช้าตัง้ ความสัตย์ไว้ว่า เรารักษากาย
วาจา ใจ ของเราไม่ให้ผด
ิ ไม่ให้จต
ิ ไปสู่อารมณ์ภายนอก ให้รก
ั ษาจิตอยู่นี่ ให้มน
ั รู้
กันอยู่นี่ กลางวันเราก็รก
ั ษากาย วาจา ใจ ของเรา ค�ำ่ มาเราก็จะรักษากาย วาจา ใจ
ของเรา ตั้งความสัตย์ไว้แล้ว เราจะรักษาอย่างนี้ไว้จนตลอดวันตายตลอดชีวิต
เอาไปเอามา กลางวันเดินไปเดินมา มันก็ลืมความสัตย์แล้ว มันไปที่ไหน สติ
ไม่ทันมัน มันเลยออกไปแล้ว ไปสู่อารมณ์ภายนอก มันคิดไปล่ะ สติไม่ทันมัน
ทีนี้จ�ำเอาไว้ เรื่องข้อวัตรให้เรียบร้อย ไม่ให้มีความสงสัยเรื่องข้อวัตร
เทกระโถน ปัดตาดเสร็จ ท�ำอะไรบริสท
ุ ธิห
์ มด ทีนม
ี้ น
ั โกรธแล้ว ท�ำอย่างไรมันก็
โกรธ มีแต่แข็งอยู่อย่างนั้น ใจน่ะ เอ ท�ำยังไง เดินจงกรม เดินวิบ มันก็แข็งอยู่
อย่างนั้น มีแต่โกรธมีแต่แค้น เลยกลับขึ้นกุฏิ รีบกลับขึ้นไปไหว้พระท�ำวัตร
ท�ำวัตรแล้วก็นงั่ บริกรรมก�ำหนด มีแต่โกรธแต่เคียด เอ มันเป็นอะไรนีห
่ อ
ื มันจึง
มาแข็งอยู่อย่างนี้ ว่าที่ไหนมันมีแต่แข็งแต่โกรธ มันผิดอะไรนี่ หือ
ตรวจดู เช้ามาเราตืน
่ ขึน
้ เราได้ตงั้ ใจไว้แล้วว่าจะรักษากาย วาจา ใจ ของเรานี่
ให้บริสท
ุ ธิ์ กลางวันก็ดี พลบค�ำ่ มาก็ดี เราตัง้ ใจจะรักษาตรวจดูใจของเรา ผิดอะไร
ตรวจดูไม่มี วาจาของเราได้พด
ู กับใครผิดอะไร ไม่มี ใจมาฆ่าหมอนีเ่ สียแล้ว หือ
คิดอะไร อ้อ มันให้คิดไปตามอารมณ์ อันนั้นปรุงอันนี้ไปแล้ว แน่ มันเป็นแต่ใจ
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นี่แหละ มันเป็นที่ใจนี่แหละ เลยม้างสมาธิออก ม้างแล้วก็กราบลง ท�ำวัตรอีก
แล้วกราบลงว่า
กาเยน วาจาย ว เจตสา วา, พุทฺเธ กุกมฺมํ ปกตํ มยา ยํ. บาปชั่วร้ายอันใด
ทีข่ ้าพเจ้าได้ล่วงในพระพุทธเจ้าด้วยกาย วาจา ใจ บาปอันน่าเกลียดอันพระพุทธเจ้า
ติเตียน ข้าพเจ้าล่วงแล้ว พุทโธ ปฏิคฺคณฺหตุ ขอพระพุทธเจ้าจงอดโทษให้ข้าพเจ้า
ด้วยเถิด อจฺจยนฺตํ กาลญฺตเร สํวริตุํ ว พุทฺเธ. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะ
ส�ำรวมต่อไปจนวันตาย
มา วรรคธรรม ก็ว่าอย่างเดียวกัน ข้าพเจ้าได้ผิดในพระธรรม ขอพระธรรม
จงอดโทษให้ ข้าพเจ้าจะส�ำรวมในพระธรรมตลอดวันตาย
วรรคสงฆ์ ก็ เ หมื อ นกั น ข้า พเจ้า จะส� ำ รวมต่อ ไปจนวั น ตายตั้ ง แต่บั ด นี้ ไ ป
ขอพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จงอดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด
สบายใจ ใจไม่แข็ง สบายใจ ดีใจ พอบ่าย ๓ คืนกลับ ......(เทปเสีย)
มันจึงสมกับทีม
่ าว่า ภิกข
ฺ โุ น สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺคานํ สติคอ
ื อะไร เอ อย่างนีซ้ ิ ภิกษุ
ได้พูดความสัตย์ความจริงไว้แล้ว ต้องมีสติ สัตตะ ก็คือมีสติ อย่างนี้ได้ชื่อว่า ผู้ท�ำ
สติสัมโพชฌงค์ ๗ ให้เกิดขึ้น ตั้งแต่นั้นมาก็ส�ำรวมระวังไม่ให้มันคิดไปภายนอก
เวลานั่งสมาธิมันก็ไป ไปภายนอกนั่นแหละ มันฉีกไปไม่รู้แล้วมันก็ตั้งส� ำรวมดี
เวลาท�ำเราก็ตงั้ ไว้ยงั งัน
้ เราจะไม่คด
ิ เดีย
๋ วนีห
้ น้าทีเ่ รานัง่ ภาวนา งานของเราจ�ำเพาะเรา
ไม่ใช่งานคนอื่น งานของคนอื่นเราท�ำแล้ว กลางวันเราท�ำแล้ว บัดนี้เรานั่งจ�ำเพาะ
ของเรา งานของเรา เราต้องไม่คิดไปเรื่องอื่นของคนอื่น ถ้าเราคิด ก็คิดอยู่ที่กายนี่
ให้มีสติประจ�ำใจอยู่นี่ แล้วเราก็เอาปัญญานั่นแหละ ถ้าเรานั่งมันไม่ลงไม่รวม เราก็
เอาปัญญานั่นแหละล้อมมันเข้า ไม่ให้มันไป
หรือจะเอาอย่างนีก
้ ไ็ ด้ ให้พจิ ารณา มันก็บริกรรมเหมือนกันนัน
่ แหละ เกสา ผม,
โลมา ขน, นขา เล็บ, ทนฺตา ฟัน, ตโจ หนัง, มํสํ เนื้อ, นหารู เอ็น, อฏฺฐิ กระดูก,
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อฏฺฐิมิญฺชัง เยื่อในกระดูก, วกฺกํ ม้าม, หทยํ หัวใจ, ยกนํ ตับ, กิโลมกํ พังผืด,
ปิหกํ ไต, ปปฺผาสํ ปอด, อนฺตํ ไส้ใหญ่, อนฺตคุณํ ไส้น้อย, อุทริยํ อาหารใหม่,
กรีสํ อาหารเก่า, มตฺถเก มตฺถลุงฺคํ เยื่อในสมอง, ปิตฺตํ น�้ำดี, เสมฺหํ น�้ำเสลด,
ปุพฺโพ น�ำ้ เหลือง, โลหิตํ น�้ำเลือด, เสโท น�้ำเหงื่อ, เมโท น�ำ้ มันข้น, อสฺสุ น�ำ้ ตา,
วสา น�ำ้ มันเหลว, เขโฬ น�้ำลาย, สิงฺฆาณิกา น�ำ้ มูก, ลสิกา น�ำ้ ไขข้อ, มุตฺตํ น�้ำมูตร
อาการสามสิบสอง เอามันอยู่นั่นแหละ เดินจงกรมก็ตาม นั่งอยู่ก็ตาม เอามันอยู่
นัน
่ แหละ ให้มน
ั ไปไม่ได้ ให้มส
ี ติประจ�ำ ไปไม่ได้ นีแ่ หละอาตมาท�ำอย่างนี้ เอาอาการ
๓๒ บริกรรมอยู่อย่างนี้ เอาจนมันขาดจากอารมณ์ ไม่เกี่ยวกับอารมณ์ เอาให้มัน
อยู่กับอารมณ์ เอาให้มันอยู่กับ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ให้มันขาดจากอารมณ์ วันใด
เดือนใด ก็เอามันพิจารณา เอาปัญญาพิจารณา ก็ปัญญาโลกีย์นน
ั่ แหละ สัญญาเรา
จ�ำได้ จ�ำแบบจ�ำแผน ได้ยน
ิ ได้ฟังมา เอามันนีแ่ หละค้นคว้าพิจารณารอบๆ ไปเรือ
่ ยๆ
จนไปไม่ได้ ถูกที่มัน ตีมัน มันก็กลัวแล้ว กลัวแล้วมันจะสดชื่นขึ้น ที่ไหนมันจะเจ็บ
ต้องตีมัน จิตมันก็เหมือนกันกับวอก ให้มีสติบังคับจิต เราภาวนาเราก็ต้องมีสติ
นั่นแหละ ต้องคุมจิตไม่ให้มันไป ให้มันอยู่กับที่
จิ ตฺ ตํ ทนฺ ตํ สุ ข าวหํ ผู ้ที่ ค วบคุ ม จิ ต ของตนทรมานดี แ ล้ว จิ ต น� ำ สุ ข มาให้
ผู้ที่ควบคุมจิตของตนทรมานจิตให้ดีแล้ว จิตเบิกบาน มันสงบแล้ว มีความสุข
จิตสว่างไสว จิตสว่างไสวมันจะมีปัญญา ปัญญาก็มน
ั นัน
่ แหละ อยู่ทด
ี่ วงจิตนัน
่ แหละ
จิตเมื่อมันคลุกคลีกับอารมณ์ เอาอารมณ์เข้ามาครอบง�ำดวงจิตแล้ว จนมันเงยคอ
ขึ้นไม่ได้ มันก็ไม่เห็นแล้ว มืด ต่อเมื่อเราช�ำระสิ่งเหล่านี้ได้ จิตมันสงบแล้ว จิตมันตั้ง
้
ไม่ได้ อารมณ์ทบ
ั มัน มันไม่สงบ ตัง้ ไม่ได้ ต่อมามันมีปัญญาล้อมรอบ เอาสิง่ เหล่านัน
ธรรมเหล่านั้น รูป รส กลิ่น เสียง เครื่องสัมผัส ธรรมารมณ์ มันไม่เอาเข้ามาปรุงใจ
ไม่เข้ามาปรุงใจแล้วหมายความว่าใจบริสท
ุ ธิ์ ใจบริสท
ุ ธิแ์ ล้วก็สงบตัง้ มัน
่ หมายความ
ว่าลืมตาขึ้นได้ มันก็เห็นเท่านั้นแหละ มันนั่นแหละเป็นปัญญาเพราะมันเห็น จิตตั้ง
ไม่ได้ ไม่สงบ เพราะไม่มก
ี ำ� ลัง จิตสงบตัง้ ได้แล้ว ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนแล้ว กระแส
มันจึงพุ่งขึ้นมา เรียกว่าปัญญาเห็นหมด แล้วก็ค้นคว้าเข้าไปอีก
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โอวาทของพระพุทธเจ้าว่า สพฺพปาปสฺส อกรณํ  กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺต
ปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธานสาสนํฯ บาปทั้งหลาย อารมณ์ทั้งหลาย ไม่ให้มันเข้ามา
สพฺพปาปสฺส อกรณํ เป็นเครือ
่ งงดเว้นจากความชัว่ ทุกสิง่ ทุกอย่าง ทัง้ กาย วาจา ใจ
กุสลสฺสป
ู สมฺปทา สิง่ เป็นประโยชน์ สิง่ ทีท
่ ำ� จิตให้บริสท
ุ ธิผ
์ ด
ุ ผ่อง อะไรก็ตาม คุณงาม
ความดีทป
ี่ ระกอบขึน
้ ทานก็ตาม ศีลก็ตาม ศีล ๕ ศีล ๘ ก็ตาม การได้ฟังเทศน์ฟังธรรม
การนั่งสมาธิก็ตาม ได้ชื่อว่าเป็นผู้ขวนขวายท�ำให้กุศลเกิดขึ้น กุศลที่ยังไม่เกิดให้
เกิดขึน
้ ทีเ่ กิดขึน
้ แล้วรักษาให้มน
ั เจริญเต็มเปี่ยม บาปทีเ่ กิดขึน
้ แล้ว เพียรประหารเสีย
บาปทีย
่ งั ไม่ทน
ั เกิด มีสติระวังไม่ให้มน
ั เกิดขึน
้ จิตมีความเศร้าหมอง ก็เป็นการอบรมจิต
อยู่ในเนื้อ ฝึกฝนทรมานจิต ให้มีสติท�ำความดี อนูปวาโท ไม่ไปว่าร้ายคนอื่น
สัตว์อื่น อนูปฆาโต ไม่ฆ่าคนอื่นและสัตว์อื่น ปาติโมกฺเข จ สํวโร เป็นผู้ส�ำรวม
อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิน
้ กาย ใจ ไม่มค
ี วามยินดียน
ิ ร้ายต่ออารมณ์ทงั้ หลายทัง้ ปวง
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ เป็นผู้รู้จักประมาณในภัต เรียกว่า ภัตตาหาร ความเสวย
สิ่งที่ควรรับประทานจึงรับประทาน สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย สิ่งที่จะไม่ท�ำ
ให้เสือ
่ ม บริโภคเข้าไปแล้วมันท�ำให้เกิดความเจริญ เกิดความสุข อย่างนีแ้ หละจึงควร
บริโภคเข้าไป สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย ถ้าบริโภคเข้าไปแล้วท�ำให้ร่างกาย
ช�ำรุดทรุดโทรม หรือท�ำให้ร่างกายล�ำบาก อันนีไ้ ม่ควรบริโภค เรียกว่า มตฺตญฺญต
ุ า
จ ภตฺตสฺมึ อาหาร หมายเอาอารมณ์ ไม่เอาอาหารทีเ่ ราบริโภคเข้าไปก็ถก
ู พิจารณา
อันไหนมันจะถูก จะพอยังร่างกายให้เป็นไป ไม่ทำ� ให้เกิดโรค อันนีก
้ ส
็ ำ� คัญเหมือนกับ
อาหารที่เราบริโภคเข้าไป อาหารอารมณ์นั่นไม่ควรบริโภคสักอย่าง ควรบริโภค
เข้าไปแต่ธรรมารมณ์ คือธรรม คือใจ ควรบริโภคเข้าไป นอกจากนั้น รูป เสียง กลิ่น
รส เครื่องสัมผัส ไม่ควรบริโภค สิ่งที่ควรบริโภคคือการรักษาให้มีสติ รักษาประจ�ำ
บริโภคบ่อยๆ
กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ พิจารณาภายในกายคือตนนี่แหละ พิจารณาให้
มันเห็นเป็นของปฏิกูล ของโสโครก มีสติพิจารณาภายนอกคือกายผู้อื่น อย่างนั้นก็
ทัง้ กายในกายนอกอย่างเดียวกัน ไม่ผด
ิ กัน พระพุทธเจ้าจึงว่า อชฺฌตฺตํ วา ภายในก็ดี
ก็ล้วนเป็นของปฏิกล
ู ของโสโครกหมดทัง้ นัน
้ พหิทธ
ฺ า วา ภายนอกเป็นกายผู้อน
ื่ ก็เป็น

229

ของปฏิกูลโสโครกเหมือนกัน โอฬาริกํ วา ส่วนหยาบก็ตาม สุขุมํ วา ส่วนละเอียด
ก็ตาม ล้วนแต่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์หมดทั้งนั้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหมดทั้งนั้น ประณีต
ก็ตาม เลวทรามก็ตาม ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ ให้พิจารณาเห็นอย่างนั้น สิ่งไหนที่ไกล
ก็ตามที่อยู่ใกล้ก็ตาม ก็ล้วนแต่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ พระพุทธเจ้าให้พจิ ารณาอย่างนี้
อันนี้เรียกว่าพิจารณา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน อาตาปี คือ
ความเพียร มีสติสัมปชัญญะรู้รอบ เพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน พึงท�ำให้อวิชชาและ
โทมนัสในโลกนี้พินาศเสีย
พระพุทธเจ้าจึงให้พจิ ารณา สติปัฏฐาน ๔ คือ กายหนึ่ง ให้กายเป็นอารมณ์
ของสติ ให้สติพิจารณากาย จับอยู่ภายใน ไม่ให้มันหนีจากกาย พิจารณาเหมือนว่า
ของปฏิกูลโสโครก ภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คน พิจารณาไป
อย่างนั้น หรือไม่อย่างนั้นให้พิจารณาเอาเวทนาเป็นอารมณ์ของสติ เวทนาเป็นสุข
เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เวทนาเป็นทุกข์ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เวทนาเฉยๆ เกิดขึ้นแล้ว
ก็ดับไป ไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์ เวทนาเป็นตัวทุกข์ เราไม่ได้ทุกข์ เราไปยึดเอาเวทนา
ทั้ ง หลายมั น ก็ ทุ ก ข์ ดวงจิ ต ไม่ไ ด้ทุ ก ข์กั บ เวทนา เมื่ อ อย่า งนั้ น ก็ เ อาจิ ต เอาใจ
นี่แหละเป็นอารมณ์ของสติ เอาสติไปจับอยู่กับจิตนั่นนี่ให้เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ถ้าไม่พิจารณากาย เอาสติไปไว้กาย จับเอากาย ก็ต้องเอาเวทนาความเป็นทุกข์
มีแต่ทก
ุ ข์นแี่ หละแสนทุกข์ ให้พจิ ารณาทุกข์จนใจเห็นชัดจริงลงไป ท่านหมายความว่า
ถ้าเห็นทุกข์ ก็ได้ชื่อว่าเห็นทุกขสัจ มันเป็นทุกขสัจ
นั่นแหละเรื่องภาวนา เราต้องท�ำการพิจารณาทุกครั้ง เราบริกรรมแล้วมัน
ไม่สงบ เราจะพักเสียนอนเสียนัน
้ ไม่ควร มันต้องท�ำไปพร้อม ต้องพิจารณา เรียกว่า
วิปัสสนาพร้อมกัน ท�ำไปอยู่อย่างนัน
้ ทุกครัง้ ไม่ทำ� อันเดียว มันเป็นคู่กน
ั ให้เป็น
คู่กันไป นั่งบริกรรมจะเอาอันไหนก็ตาม อันไหนมันถูกกับนิสัยของตนก็เอา
ถ้ามันไม่สงบแล้วก็พจ
ิ ารณาค้นคว้า พิจารณากายนีแ
่ หละ ไม่ต้องพิจารณาทีอ
่ น
ื่
แม่นหมดทั้งก้อนที่เราอาศัยอยู่นี่ แม่นก้อนธรรมหมดทั้งนั้น มันไม่อยู่ที่อื่น
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ทุกข
ฺ ํ อริยสจฺจํ ปริญญ
ฺ าตนฺติ เม ภิกข
ฺ เว อันนีแ้ หละ
ให้ศก
ึ ษาหาเหตุมน
ั เส้นผมก็ทก
ุ ขสัจ ความเกิดเป็นหญิง
เป็นชาย ว่าเขาว่าเรา อ้ายก้อนนี้มันเกิดมาจากไหน
ต้องสาวหาเหตุมน
ั มันเกิดมาจากตัณหานีแ
่ หละ จึงให้
ถอนตัณหา ให้ละตัณหา ให้ละทิ้ง ให้สละ ครั้นมัน
รู้จักแล้วมันก็จะละ
เรื่องทุกขสัจจ์นี้ให้มันรู้ พิจารณามันทั้งนอกทั้งใน
หรือจะออกพิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง อาการสาม
สิบสองน่ะ กระจายออกทุกๆ ส่วน แล้วมันเหลือเป็น
คนไหม บ่มค
ี นแล้ว ก�ำหนดออกไปๆ จนเหลืออายตนะ
ของมัน บัญญัติ ความสมมุติ สมมุติคือขันธ์ รูปขันธ์
เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์
รูปขันธ์ คือ ธาตุสี่ประชุมกันเป็นรูปขันธ์ ถ้ามีรูป
ก็ มี เ วทนาเกิ ด ขึ้ น ต่อ ไปผั ส สะมั น ต่อ กั น เกิ ด ขึ้ น
พระพุทธเจ้าไม่บอกให้พิจารณาไปอื่น ให้พิจารณา
ที่นี่ หมดก้อนของเขาของเรานี่แหละ แม่นก้อนธรรม
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-

ทุ กฺ ขํ อริ ย สจฺ จํ ปริ ญฺ เ ญยฺ ย นฺ ติ เม ภิ กฺ ข เว
ทุกขสัจจ์ควรก�ำหนดให้มันรู้

ม

ร่างกายที่อาศัยอยู่นี่ก็ดี มันเป็นของส�ำหรับโลก
เหมือนกันทุกคนน่ะแหละ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรม
ทัง้ หลายไม่ใช่ของใคร ก็แม่นร่างกายนีแ่ หละ หมดก้อน
เท่านี้ เป็นตัวสมุทยั เป็นเหตุให้ยด
ึ ถือ นัน
่ แหละ อัสสิมานะ
คนถือเราว่าตัวตน นั่นแหละ อันนี้แหละ ความมานะ
นี่แหละคือความว่าเขาว่าเรา พระพุทธเจ้าว่าอัตภาพ
สังขาร มันหลงสมมุติ ท่านให้พจิ ารณาให้รู้ ให้ร้ท
ู ก
ุ ขสัจจ์

- สม ณ
ธรร

ทุกขสัจจ์

อย่าไปหาที่อื่น อย่าไปพิจารณาที่อื่น มันไปยึดไปสร้างไปเสีย มันจะเป็นเหตุให้
เจ้าของติดอยู่ ให้พิจารณาอันนี้ ทางจะไปพระนิพพานมีเท่านี้หละ
ท่านแสดงไว้ สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ ก็เห็นกายนี่แหละ ให้พิจารณากาย
นี่เป็นทางไปสู่ทางพ้นทุกข์ ไปสู่ที่อันบรมสุข สุขอันเนรมิตใส่ตน อย่าไปหาที่อื่น
พระพุทธเจ้าว่าแม่นอันนีห
้ ละ ให้มน
ั เห็น นอนกอดอยู่แท้ๆ หมดทัง้ วัน ถ้ามันไปยึดตัว
ยึดตนอยู่ มันไม่ได้ไปพระนิพพานดอกล่ะ ว่าเขาว่าเราว่ากูว่ามึงเสีย พระพุทธเจ้าว่า
อั น นี้ มาสมมุ ติว่า เป็น ตัวตนเราหมดทั้ง ก้อ น ให้พิ จารณาให้เ ห็ นเป็นไตรลั ก ษณ์
ให้เห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะอสุภงั ไม่ให้เห็นเป็นสุภะ
ความงาม ความดี ความมั่นคง มันเห็นนี่แหละมันจึงเกิดนิพพิทา ความเบื่อหน่าย
ต่อร่างกาย เบื่อต่อความเป็นไปของมัน มันเกิดมาแล้ว มันก็มีความแก่คร�่ำคร่า
มีพยาธิเบียดเบียน มีมรณะความตาย พลัดพรากจากกัน โสกะความโศกาพิไรร�ำพัน
มีโทมนัสความเสียใจ ความคับแค้นใจ ความขัดข้อง เมือ
่ เกิดมาก็เป็นทุกข์ พิจารณา
ทุกขสัจจ์นี่ให้มันเห็นความจริง ความพลัดพราก ความประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก
ที่ชอบใจก็เป็นทุกข์นี่
เนื่องจากทุกข์ทั้งหลายมันมารวมอยู่ที่ขันธ์ทั้งห้า ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา
ขันธ์ทงั้ ห้าเป็นทีป
่ ระชุมรับภาระของธุระของหนัก ท่านว่าขันธ์ทงั้ ห้าเป็นภาระอันหนัก
เมื่อวางภาระแล้วก็เป็นสุขเท่านั้น คือวางร่างกายของตน ก็ให้พิจารณาเห็นทุกข์
นี่เสียก่อน พอเห็นทุกข์แล้วก็ให้สาวไป อันไหนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ มีกามตัณหา
ความใคร่ในกิเลสกาม วัตถุกาม ความใคร่ก็คือความอยากเป็นอยากมีนั่นแล้ว
อยากเป็นผู้ดีมีลาภมียศนั่นแหละ เรียกว่า ภวะ ความอยากเป็นอยากมีนั่น วิภวะ
ความไม่ชอบ อารมณ์ทไี่ ม่ชอบ เรียกว่าอนิฏฐารมณ์ อารมณ์ทไี่ ม่ชอบใจ เกลียดชัง
ผมหงอก ฟันหัก เกลียดชังหนังหดเหี่ยวเป็นเกลียว ความเสื่อมของอายุของตน
ความเสื่ อ มลาภ ยศ สรรเสริ ญ ทรั พ ย์ ครั้ น เห็ น อั น นี้ ก็ เ พี ย รละเพี ย รถอนมั น
มั น เป็น เพราะอั น นี้ มั น เป็น เพราะอยากนี่ แ ล้ว ความอยากมั น มาจากความโง่
ความไม่เข้าใจ ความเป็นตนเป็นตัว นี่เรียกว่า อวิชชา เราคืออวิชชา
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พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนวิชชา เปรียบเหมือนผู้ก่อก�ำหนดของทารก ทารกนัน
่
เป็นทีร่ ก
ั ของบิดามารดา มารดาเป็นผู้ทำ� นุบำ� รุง ทารกก็เป็นสุข คือตัณหา ความรักใคร่
ความชอบใจ เป็นผู้รักษาสนองความสุข ทารกก็เจริญขึ้น เจริญขึ้นไป ครั้นเห็น
สิง่ เหล่านี้ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นเหตุให้เกิดตัณหา กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เหล่านี้
เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นทุกข์ ตัณหานี่มันเกิดอยู่ที่ไหน มันตั้งอยู่ที่ไหน ต้องค้นหามัน
นัน
่ แหละบ่อนมันเกิด บ่อนมันตัง้ อยู่ บุคคลจะดับตัณหาจะดับทีไ่ หน บุคคลจะละตัณหา
ละที่ไหน จะดับตัณหา ดับที่ไหน ตัณหาเกิดขึ้นที่ไหนให้ดับที่นั่น โบราณเพิ่นว่า
ไฟเกิดที่ไหน เอาน�ำ้ มาราดที่นั่น ดับที่นั่น ไฟตัณหามันเกิดขึ้นที่ตน ดับนี่ ปล่อยนี่
วางนี่ เกิดขึ้นที่ไหนล่ะ ตัณหาที่เกิด เกิดขึ้นจากจักขุนั่นแหละ เกิดขึ้นที่โสตะ เกิดขึ้น
ที่ ฆ านะ เกิ ด ขึ้ น ที่ ชิ ว หา เกิ ด ขึ้ น ที่ ก าย เกิ ด ขึ้ น ที่ ใ จ มั น เกิ ด ขึ้ น ที่ นี่ ก็ ต ้อ งดั บ ที่ นี่
ต้องให้เห็นที่นี่ เกิดขึ้นที่ไหนอีก เกิดขึ้นที่รูป เกิดขึ้นที่เสียง เกิดขึ้นที่กลิ่น เกิดที่รส
เกิดทีโ่ ผฏฐัพพะ เกิดทีธ่ รรมารมณ์ เกิดทีไ่ หนอีก เกิดทีจ่ ก
ั ขุวญ
ิ ญาณ วิญญาณความรู้
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ เกิดขึ้นที่นี่
มันเกิดขึ้นนี่ มันมาจากสาเหตุไหน มันเกิดมาจากความกระทบ กระทบทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เวทนาเกิดขึ้นจากรูป จากจักขุสัมผัส ชิวหา
กระทบกับรส ชิวหาสัมผัสเกิดเวทนา กายเวทนา เกิดขึ้นจากสัมผัสทางกาย เวทนา
เกิดขึ้นทางมโน จากสัมผัสทางใจ ความน้อมนึกไปตามอารมณ์ ฮือ มันเกิดขึ้นที่นี่
อยู่ที่นี่แหละ มันอยู่ตอนอายตนะ มันจะเกิดขึ้นต่อๆ ขึ้นไป รูปสัญญา โสตสัญญา
คันธสัญญา ชิวหาสัญญา โผฏฐัพพสัญญา มโนสัญญา รูปสัญเจตนาเป็นทุกข์
ของโลก โสตสัญเจตนา คันธสัญเจตนา ชิวหสัญเจตนา กายสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ทีม
่ น
ั เกิดขึน
้ เพราะความสุขของรูป ของเสียง ของกลิน
่ ของรส รูปตัณหา
เห็นรูปเกิดตัณหาขึ้น เป็นทุกข์ โสตตัณหา ฆานตัณหา ชิวหตัณหา โผฏฐัพพตัณหา
มโนตั ณ หา ความกระทบของรู ป ของเสี ย ง ของกลิ่ น ของรส ของโผฏฐั พ พะ
ของธรรมารมณ์ ยึดเอาล่ะ นี่แหละตัณหามันเกิดขึ้น
เรารู้จักบ่อนมันเกิด เราจะละอย่างไรล่ะ ถอนอย่างไรล่ะ รู้จักบ่อนมันเกิดแล้ว
เมื่อมันเกิดขึ้นที่หู บุคคลจะดับตัณหา ดับที่ไหน ดับที่หู ที่ตา ที่จมูก ที่ลิ้น ที่กาย
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ทีใ่ จ ดับรูป ดับตา ดับหู ดับจมูก ดับลิน
้ ดับสัมผัส ดับธรรมารมณ์ ต้องดับอันนี้ ไม่ใช่
ดับอันอื่น เกิดขึ้นที่ไหนดับที่นั่น เกิดขึ้นที่นี่ เกิดขึ้นจากอายตนะภายใน เกิดขึ้นจาก
อายตนะภายนอก เกิดขึน
้ จากจักขุสม
ั ผัส โสตสัมผัส จากจักขุวญ
ิ ญาณ โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ โผฏฐัพพะวิญญาณ มโนวิญญาณ ดับทีน
่ น
ั่ เว้าซือ
่ ๆ ว่า
เกิดที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ดับสนิทแล้ว ไม่มีความยินดียินร้ายต่อสิ่งทั้งปวง
วางใจเป็นกลาง ครั้นท�ำใจเป็นกลาง ไม่มีความยินดียินร้ายในสิ่งทั้งปวงแล้ว
ใจได้ละวางแล้ว ตัดได้หมดแล้ว แจ้งประจักษ์ ดับสนิทแล้ว เราได้ทำ� ให้เกิด
ให้มีแล้วซึ่งมัคคสมังคี ท�ำให้มันแจ้ง มรรคมีองค์แปด ท�ำให้แจ้งบริบูรณ์
จิตของเราเมื่ออบรมไปแล้วมันลง มันสงบ มันหมดเรื่องความเว้า อันนั้นแหละ
มันจึงรู้ว่าเราจะเอาสัญญานี่ เราเอาสัญญานีแ่ หละพิจารณาร่างกายของเรา พิจารณา
ไปๆ มันจึงจะเกิดญาณทัศนะ ความรู้ความเห็นตามความเป็นจริง มันแจ้งประจักษ์
เบือ
้ งต้นเราก็พจิ ารณาใช้สญ
ั ญานัน
่ แหละ ท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านว่า มันจะต้องเอา
โลกีย์นน
ั่ มาใช้เสียก่อน พระพุทธเจ้าก็เอาโลกีย์นแ
ี่ หละใช้เสียก่อน มันจึงได้สำ� เร็จ
ถึงโลกุตระพอดี โลกียะเป็นเหตุ โลกียะเป็นรากเป็นเค้า ค้นคว้าสังขารร่างกาย ผม
ขน เล็บ ฟัน หนัง ค้นคว้าพิจารณาไม่ให้ขาด ให้มีสติสัมปชัญญะประจ�ำ ให้มันรู้จิต
มีราคะก็ให้มันรู้ หายราคะก็ให้มันรู้ เอาประจ�ำอยู่นั่นแหละ จิตมีโทสะก็ให้มันรู้
จิตหายโทสะก็ให้มันรู้ หายโมหะก็ให้มันรู้ จิตหดหู่ก็ให้มันรู้ จิตผุดผ่องก็ให้มันรู้
มันเกิดขึ้นเพราะเหตุใด จิตเราเป็นสมาธิ ได้ฌาน ฌานอุปจาระ ฌานขณิกสมาธิ
อุปจารสมาธิ จิตเป็นรูปาวจรก็ให้รู้ จิตไม่เป็นก็ให้รู้ ให้มีฌาน จิตเป็นอิสระไม่เป็น
อิสระก็ให้รู้ จิตมีฌาน ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ก็ให้มันรู้ จิตเป็น
สมาธิก็ให้มันรู้ จิตไม่เป็นสมาธิก็ให้รู้ จิตอยู่ในภพในชาติ ยังไม่หลุดพ้นก็ให้มันรู้
จิตหลุดพ้นก็ให้มันรู้ ให้ก�ำหนดจิต พิจารณาจิต เอาประจ�ำอยู่อย่างนี้ มันก็บ่พ้น
ไปได้ดอก
ครั้นเราตั้งใจอยู่แล้ว ได้หนึ่งเดือน สองเดือน บ่พอ ให้มันตายเสีย ปฐมฌาน
ทุติยฌาน ตติยฌาน ให้รู้จัก ท�ำความเพียรเอามันอยู่นั่นแหละ บทมันรู้มันจะรู้ปู๊น
จตุตถฌานไปซือ
่ ๆ นู่น จะรู้เมือ
่ มันสงบ มันบ่มต
ี ้นไม้ ภูเขา เถาวัลย์ ธรรมชาติ ภูเขา
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ที่ไหนไม่มี มีแต่แผ่นดินกับครอบฟ้าจางปางอยู่ฮั่น อันนั้นแหละจิตมันรวม
บริสุทธิ์แล้ว ครั้นมันเห็นอย่างนั้นแล้ว มันบ่มีคน บ่มีหยัง หมดสัญญาแล้ว
อากาสานัญจายตนะ นี้เลยขึ้นไปบ่มี มันจะกลับมันจะเอากันอีก
อยู่บ้านผือไปมันทุกมื้อ ไปพรหมโลกนั่นแหละ ไปสวรรค์ก็ไปมื้อนั้นแหละ
ไปมันทุกวัน อยากวันไหนก็ไปวันนั้นแหละ อันนี้มันสุดแต่คนแล้ว เห็นแจ้งชัด
มันจะขึ้นไป ความทุกข์มันจะเห็นไม่มี เหมือนกันกับจุดตะเกียงเจ้าพายุ แดงโร่อยู่
ยังงั้นแหละ มันสงบลงไปแล้ว ไม่มีหยังแล้ว แต่เราไปเกิดแต่วิญญาณ มันก็บ่ดีแล้ว
แล้วบ่เป็นหยัง บ่มีหยัง ว่ายังงั้นมันก็บ่ดีแล้ว มันต้องค้นคว้า จิตเราสงบ มันสงบ
ดีแล้ว บ่มีหยังๆ ว่ายังงั้นมันก็ไม่ถูก มันต้องค้นคว้า มันสว่างเต็มโลกแน่ะ มันสว่าง
ก็เห็นก็ค้นคว้าหาสิ่งของได้ ไม่จุดไฟมันมืด ไม่มีดวงไฟมันก็มืด บ่เห็นหยัง จะเก็บ
ข้าวเก็บของเราต้องจุดไฟเจ้าพายุขึ้นเราจึงหาเจอ บ่จุดมันก็ตะเกียงซื่อๆ นี่ก็เข้าใจ
ว่าดวงไฟมันมืด คือ ขี้เขม่า มืดก็ต้องขัดเอาเขม่าออก บ่ขัดออก จุดไปนานๆ มันก็
มัวหมอง ไม่สว่างแล้ว จิตของเราครั้นไม่สงบแล้วก็มืด ถ้าไม่มีสิ่งที่หมักหมมให้มัน
เศร้าหมองขุ่นมัว มันก็สว่าง สว่างแล้วเราก็ค้นคว้า
ท่านจึงว่าจิตเดิมธรรมชาติเลื่อมประภัสสร แต่อาศัยอาคันตุกะกิเลสเข้ามา
หมักหมม จิตมันจึงขุ่นมัวไป จะเปรียบเหมือนกับแก้ว หรือเพชรนิลจินดาที่เกลือก
กลั้วอยู่กับฝุ่นธุลีกับพื้นแผ่นดิน บุคคลผู้ฉลาดมาตรวจว่ามีเพชรพลอยมีบ่อทองค�ำ
ที่นี่ เขาจะมาขุดขึ้นเอามาเจียระไน จึงเป็นทองค�ำธรรมชาติ เป็นเพชรเป็นพลอย
อันใส เราต้องตั้งต้นตรงนี้เสียก่อน ธุลีมันก็มีอยู่ จิตเดิมมันมีอยู่ ตั้งใจอยู่ แต่ว่า
มันเอาสมมุตเิ ข้าไปใส่ มันหยิบหนังสือขึน
้ มาแล้วแต่มน
ั มืดมันดับ มีแต่ฝ่น
ุ ธุลี มีโคลน
มีตมมาเกลือกกลั้วอยู่ ใช้การบ่ได้ ก็เห็นตัวอยู่ชัดๆ จิตของเราก็อย่างนั้นแหละ
เมื่อจิตของเราขัดเกลาดีแล้ว เพื่อไม่ให้มันหลง ขัดอยู่ทุกวี่ทุกวัน ไม่ให้ทุกข์เข้ามา
ขุ่นมัวหัวใจ รักษาใจให้มันสว่างอยู่ จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตขัดดีแล้ว อบรมดีแล้ว
มีแต่ความสุข มันสุขก็แม่นจิตเท่านั้นแหละ มันจะรู้สึกได้ กายมันเป็นไปตามเรื่อง
ของมันนัน
่ แหละ มันก้อนพยาธิหมดทัง้ ก้อน ไม่มด
ี ส
ี ก
ั ก้อน ใจมันไปหมักหมมกับอะไร
ต่ออะไร เอามาเป็นอารมณ์ อยู่แต่มน
ั อันเดียวเท่านัน
้ บ่ยด
ึ อันใดถ้ามันเห็นโทษแล้ว
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เวลาไม่มอ
ี ะไรมาเกลือกกลัว้ ปะปนแล้ว มันก็ใสอยู่นน
ั่ ก็เป็นพระนิพพานเท่านัน
้ แล้ว
ใจอยู่ตามธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้น ก็ใสอย่างนั้น
เวทนา ร่างกายมันเป็นธรรมดา มันเป็นรังของโรค เป็นก้อนโรคตั้งแต่ไหน
แต่ไรมา มันเป็นอย่างใดก็ไม่มีความหวั่นไหว พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย
ก็ไม่มค
ี วามหวัน
่ ไหวเวลามันจะเป็นไปร่างกาย แล้วแต่มน
ั จะเป็นไปตามเรือ
่ งของมัน
หน้าที่ของเขา ทุกขังอยู่นั่น เวทนาอยู่นั่น เกิดเวทนาก็ให้ฝึกหัดพิจารณาโลกธรรม
รูปอันนี้เราได้มาดีแล้ว เมื่อมันช�ำรุดทรุดโทรมไป พระพุทธเจ้าก็ไม่มีความหวั่นไหว
ต่อมัน มันจะเสื่อมลาภ ให้มันเสื่อมไปตามวิสัย ใจเราไม่เสื่อม ความนินทาก็มัน
ลมปาก ครั้นรู้เท่าแล้วจิตไม่กระวนกระวาย จิตไม่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายแล้ว
มันก็สขุ เท่านัน
้ แหละ ความทุกข์กายเกิดขึน
้ ถ้ารู้เท่าแล้วจิตก็ไม่หวัน
่ ไหว อโสกํ วิรชํ
ไม่มีกิเลสเครื่องมลทินจะตามได้ ไม่มีความโศกเศร้าต่อความเสื่อมของร่างกาย
ความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ความนินทา ความสรรเสริญ มีความรู้สึกเป็นปกติ นี้ชื่อ
ว่าเป็นผู้รู้เท่าโลก รู้เท่าแล้วไม่มีความทุกข์ใจ ครั้นไม่รู้เท่าความเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายแล้ว ก็มค
ี วามหวาดเสียว มีความสะดุ้งอยู่ กลัวอยู่ บ่ร้เู ท่า ย่านมันก็บ่หายดอก
ไม่รู้เท่าแล้วมันก็มาเกิดอีก
ถ้ามันมาเกิดเป็นมนุษย์ มันได้สร้างบารมี ถ้ามันไปเกิดเป็นอืน
่ ละ โอ เป็นอสุภะ
อสุภังกลับชาติเป็นมนุษย์ พระพุทธเจ้าสร้างบารมี ท่านขึ้นไปอยู่พรหมโลกปู๊น
ไปอธิษฐานให้มันดับเสีย ครั้นอธิษฐานให้มันดับแล้ว มันนอนอยู่ชั่วกัปชั่วกัลป์
มันนอน ไม่ได้มาสร้างบารมี ครั้นอธิษฐานว่าดับเสีย มันไม่ได้เกิดมาสร้างบารมี
มีแต่มนุษย์เท่านัน
้ แหละ มนุสส
ฺ ปฏิลาโภ เกิดเป็นมนุษย์นเี่ ป็นลาภอันประเสริฐเพราะ
ได้สร้างบารมี เกิดเป็นมนุษย์แล้วมาสร้างบาปเฉยๆ มันก็บ่มล
ี าภแล้ว อย่าสร้างบาป
ใส่ตน เกิดมาเป็นลาภแล้ว รีบสร้างบารมีเสีย
ไปอยู่ทใี่ ด ย่านมันจะตายเสีย เราตัง้ ใจแล้วเราตัง้ สัตย์อธิษฐานแล้ว ยังไงมันก็จะ
ให้เป็นชาติสด
ุ ท้ายในชาตินี้ การเกิดของเรานี่ เป็นหรือไม่เป็นก็ตาม เราจะท�ำความ
เพียรอยู่นั่นแหละ แม้มันจะตาย ก็เทียวไปเทียวมาอยู่นี่ ท�ำมันอยู่นั่นแหละจนตาย
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ถ้ายังไม่พ้นทุกข์ ก้อนนี้ก้อนตาย เกิดมาก็มาพากันตายเสีย แบกทุกข์อยู่อย่างเรานี่
เข้าป่าเข้าดงไปซือ
่ ๆ เกิดมามีแต่ตายเท่านัน
้ แหละ เราไม่ประมาท ได้ตงั้ ใจท�ำคุณงาม
ความดีแล้ว ตายมันจะไปทุกข์รึ อย่าท�ำบาปท�ำชั่ว อย่าเห็นแก่ปากแก่ท้อง อย่าเห็น
แก่หลับแก่นอน เราสร้างความดีใส่ตนไว้ ความทุกข์ยากล�ำบาก บ่มีความสบายใจ
ก็แม่นเราสร้างให้ตน ผู้อื่นบ่ได้สร้างให้ จะดีก็แม่นตนสร้างใส่ตนเอง จะชั่วก็สร้าง
ใส่ตนเองดอก พระพุทธเจ้าสอนให้ท�ำดี ให้กายดี วาจาดี ใจดี อย่าเป็นกายสกปรก
ใจสกปรก ให้ใจสะอาด กายสะอาด นั่นแหละให้รักษาศีล ให้นึกว่าเราเป็นอะไร
เราเป็นพระเน้อ เราเป็นเณรเน้อ ได้มาเจอศาสนาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า
เป็นของเย็น อยู่เย็นเป็นสุขนะ
ไปอยู่บ้านผือนั่นแหละ เราจะตายอยู่นั่น ตากแดด ตากฝุ่น ตากลม อยู่นั่น
ให้มันตายอยู่นั่น ที่อ�ำเภอนั่น เราพูดว่าเป็นแต่พระ ให้พากันตายอยู่นอกสมมุติ
อย่าให้มันตายในสมมุติ นอกสมมุติ หมายถึง พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั่น
ผู้ปฏิบัติตามก็มีความเยือกเย็น ไม่มีความเดือดร้อน ตายอยู่ป่าชาด ป่ากุง ป่าแก
มันร้อน ตามตัวก็มีแต่หนอนตายอยู่ป่าชาด ป่ากุง มีแต่ทิ้งเสียนั่นแหละ
อย่าลืมตน ให้ส�ำนึกตน ให้ดูตน อย่าไปดูผู้อื่น อย่าเพ่งโทษผู้อื่น ใครท�ำไม่ดี
ก็เป็นโทษของเขาโทษของผู้อน
ื่ จะได้รบ
ั ความทุกข์กแ็ ม่นตน ได้รบ
ั ความสุขก็แม่นตน
เขาท�ำดีเขาก็ได้รับความสุขของเขาเอง ให้ดูตน ดูทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน
ให้ฝ ึก ตน ให้มี ส ติ กั บ ตน ให้เ ร่ง ท� ำ เมื่ อ ร่า งกายให้โ อกาส เมื่ อ ร่า งกายยั ง ดี อ ยู ่
ยังแข็งแรงอยู่ ท�ำความเพียรก็ได้อยู่ ครั้นแก่มากคือเรานี่ก็บ่ทันแล้ว ได้รับทุกข์ยาก
ทัง้ หลายก็ไม่ได้ เครือ
่ งมันเก่าแล้วจะทิง้ คือมันไปกับเจ้าของซือ
่ ๆ ก็ทำ� ท่าจะล้มแล้ว
แต่น้อยแต่หนุ่มก็กำ� หนด เดีย
๋ วนีเ้ ราเป็นพระ เดีย
๋ วนีเ้ ราเป็นเณรแล้ว ต่างจากฆราวาส
ธรรมดาแล้วเพราะมีผ้าเหลืองนั่น เราต้องมีความส�ำรวม มีความระวัง อย่าให้
ใจคะนองสนุกสนานไปในอารมณ์ มีกามารมณ์ ต้องหักห้าม มีสติ อย่าไปปล่อย
ตามอารมณ์ ให้ขะมักเขม้นท�ำความเพียรภาวนาพุทโธ แล้วให้มีสติส�ำรวมใจอยู่
เอาอิทธิบาทสี่
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ตอนเช้าให้มีความส�ำรวม กายสุจริตตัง กลางวันให้มีสติระวัง กายให้เป็น
สุจริต ให้วาจาเป็นสุจริต ให้ใจเป็นสุจริตอยู่ ค�่ำมาก็ให้กายวาจาใจเป็นสุจริตอยู่
ให้เดินจงกรม นั่งสมาธิ ให้ช�ำระนิวรณธรรม คืออารมณ์ กามฉันทะ พยาบาท
ถีนมิทธะ วิจิกิจฉา อุทัจจะกุกุจจะ ให้ช�ำระอันนั้นเสีย ให้ใจบริสุทธิ์ ช�ำระจิตของเรา
ให้มันออกจากนิวรณ์อันนี้ อย่าไปเกี่ยวข้องกับอันนี้ ให้ใจบริสุทธิ์ ยามใดก็ช�ำระ
อันเดียวนี่แหละ ครั้นช�ำระอันนี้ จิตไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ไม่มีราคะ โทสะ โมหะ
มาเกลือกกลั้ว จิตไม่เศร้าหมองแล้ว จิตบริสุทธิ์ผุดผ่อง จิตบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ใดก็มี
ความสุข ท�ำการงานอยู่ก็มีความสุข ความสุขติดตามผู้นั้นไป เหมือนกันกับเงา
ตามตนไปอยู่ทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน เพราะช�ำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์
ใจเศร้าหมองไม่ดีล่ะ ก็เป็นทุกข์อยู่นั่น ความทุกข์ติดตามผู้นั้นไป ท�ำการงานก็ไม่มี
ความสุข พูดอยู่กไ็ ม่มค
ี วามสุข ความทุกข์ย่อมติดตามเขาไปเหมือนกับกงล้อติดตาม
รอยเท้าโคไป แอกก็ทับคอมันไป มนสา เจ ปทุฏฺเฐน มนะ คือ ใจ ครั้นราคะ โทสะ
โมหะ โลภะ ประทุษร้ายแล้ว ผู้นั้นจะพูดอยู่ก็ดี จะท�ำการงานอยู่ก็ดี ความทุกข์ย่อม
ติดตามเขาไป เหมือนกงล้อติดตามรอยเท้าโคไปอยู่ มนสา เจ ปสนฺเนน จิตใจ
ของผู้ใด อันโทษไม่ได้ประทุษร้ายแล้ว จิตใจผ่องใสแล้ว ความสุขย่อมติดตามเขา
ไปอยู่เหมือนเงาเทียมตน
ถ้าหากเราไม่มธี รุ ะ ไม่มก
ี ารงานอันหยัง ช�ำระจิตใจของตนอยู่นน
ั่ แหละ อย่าให้
มันไปจองเวรกับเขา ได้ชื่อว่าผู้ชนะใจ อย่าให้มันมีความก�ำหนัดกับกายตัวนี้แหละ
ครัน
้ มีความก�ำหนัดกับกายแล้ว ได้ชอ
ื่ ว่าจิตไม่บริสท
ุ ธิ์ จิตเบียดเบียน เบียดเบียนตน
ให้เดือดร้อน แล้วก็เบียดเบียนผู้อื่น
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ตั ณ หามั น เกิ ด ขึ้ น จากไหน ต้อ งค้น หาเหตุ มั น
เหตุ มั น เกิ ด จากอายตนะภายในและอายตนะ
ภายนอกมาสัมผัสกัน ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูก
ดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกต้องสัมผัสใจ รู้ธรรมารมณ์
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สำ� รวจอินทรีย์ทั้ง ๖ คือ
ส�ำรวจตา หู จมูก ลิน
้ กาย ใจ ให้เพียรส�ำรวจ เพียรละ
ไม่ใ ห้เ กิ ด ความยิ น ดี ยิ น ร้า ย ท� ำ จิ ต ให้เ ป็น กลาง
วางเฉยต่ออารมณ์ นี่เรียกว่าการดับตัณหา
การท�ำความเพียร การส�ำรวจ และการท�ำความดี
ทุ ก อย่า งเพื่ อ ละตั ณ หานี้ แ หละ เป็น ทางมรรค
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ทุกข์มันเกิดมาจากไหน ทุกข์เป็นตัวผล สมุทัย
เป็นตัวเหตุ สมุทย
ั คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
ความใคร่ในรูปทีส
่ วยทีง่ ามในวัตถุกามต่างๆ มีเงินทอง
ข้าวของ เป็นต้น เรียกว่า กามตัณหา ความอยากมี
อยากเป็น อยากเป็นโน่นเป็นนี่ อยากเป็นเศรษฐีคหบดี
เป็นต้น เรียกว่า ภวตัณหา ความไม่พอใจ ของได้มา
แล้วหายไปก็เกิ ดความไม่พอใจ ร่างกายของตนก็ดี
ของคนอื่ น ก็ ดี เมื่ อ แก่ล งมามี ค วามช� ำ รุ ด ทรุ ด โทรม
ผมหงอก ฟันหัก แก้มตอบ เป็นต้น เลยไม่พอใจ หรือ
เสียงเขาด่าเขานินทา ได้ยินเข้าก็เกิดความไม่พอใจ
นี้เรียกว่า วิภวตัณหา ตัณหาทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นเหตุ
ให้สัตว์ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารในภพน้อยภพใหญ่
นับกัปนับกัลป์ไม่ได้

ม

ชาติ-ความเกิด ชรา-ความแก่ พยาธิ-ความเจ็บ
มรณะ-ความตาย นี่ทุกขสัจจ์

- สม ณ
ธรร

อริยสัจ

เมื่อปัญญาเห็นความเกิ ดขึ้นความดับไปของสังขารทั้งหลายทั้งปวง เห็นแน่ว่า
ไม่ใช่สต
ั ว์ ไม่ใช่บค
ุ คล ไม่ใช่ตวั ตน เป็นเพียงธาตุ ๔ มาประชุมกันเข้า แล้วก็แตกสลาย
ไปอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมา ฐิติธรรม มีการตั้งขึ้น มีอยู่ แล้วดับไป พิจารณารู้เท่าทัน
ในสิ่งเหล่านี้ ไม่หวั่นไหว เรียกว่า นิโรธ คือ ผู้วางเฉยต่ออารมณ์ ดังนี้แล
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ทุกขสัญญา ปัญญาก�ำหนดรู้สังขารอันเป็นทุกข์
ประจ�ำ ประการ ๑
อนัตตสัญญา ปัญญาก�ำหนดรู้ธรรมทัง้ ปวงอันเป็น
อนัตตา ไม่เป็นไปตามอ�ำนาจปรารถนา ประการ ๑
ควรเจริ ญ สั ญ ญาก� ำ หนดรู ้สั ง ขารโดยลั ก ษณะ
เครื่องหมาย ๓ ประการ นี้ควรที่สาธุชนพุทธบริษัท
จะต้องบ�ำเพ็ญให้เกิดมีในตนได้ชอ
ื่ ว่า ได้เจริญวิปัสสนา
ปัญญามัยกุศล และควรค�ำนึงถึงตนอันตกอยู่ในอ�ำนาจ
ชรา พยาธิ มรณะ ให้เป็นอารมณ์บ่มจิตใจให้ก่อเกิด
ความสลดสังเวช สลดจิต พยายามละทุจริต บ�ำเพ็ญ
ส่วนกุศล รีบแสวงหาผลประโยชน์อน
ั จะเป็นทีพ
่ งึ่ ของตน
โดยเร็วก่อนชรา พยาธิ มรณะ ยังไม่มาครอบง�ำย�่ำยี
เพราะเหตุว่าวันคืนทั้งหลายล่วงไปแต่วันคืนเท่านั้น
อายุของสัตว์ทั้งหลายทุกจ�ำพวกก็ค่อยๆ หมดสิ้นไป
จวนใกล้ตายเข้ามาทุกวันเวลา ทุกนาฬิกา ทุกนาที
อายุ ข องสั ต ว์ทั้ ง สิ้ น ที่ ตั้ ง อยู ่ใ นวิ สั ย ของมรณะนี้ มี แ ต่
จะหมดไปเปลื อ งไปถ่า ยเดี ย ว ไม่ก ลั บ มาตั้ ง อยู ่ใ น
ปฐมวัยเป็นทารกทาริกาได้อีกเลย เหมือนห้วยหนอง
คลองบึงซึง่ มีนำ�้ แต่น้อย เมือ
่ ถึงฤดูแล้งต้องแสงอาทิตย์
ก็มีแต่จะเหือดแห้งไปถ่ายเดียวฉะนั้น
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-

อนิจจสัญญา ปัญญาก�ำหนดรู้สังขารแปรปรวน
อยู่ ประการ ๑

ม

บัดนี้จะได้แสดงสัญญา ๓ ประการ เพื่ออบรม
กรรมฐานให้นักปฏิบัติภาวนาทั้งหลายเกิดความสลด
สังเวชในสังขาร ควรเจริญสัญญา ๓ ประการ คือ

- สม ณ
ธรร

ไตรลักษณ์
(เทศน์อบรมเมื่อวันที่
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙)

อายุของมนุษย์นน
ี้ ้อยนักหนา ไม่พอเพียงแก่ความต้องการ คิดประกอบการงาน
ไม่ทันจะส�ำเร็จได้ทุกอย่างก็จะถึงมรณะละวางอารมณ์เหล่านั้นไป ผู้มีปัญญาควร
จะต้องตัดความนิยมในชีวิตนั้นเสีย อย่าส�ำคัญว่ามากแล้วมัวเมา เลินเล่อ ลุ่มหลง
ระเริงใจ ควรแต่จะรีบเร่งขวนขวายบ�ำเพ็ญสิ่งที่เป็นบุญกุศลสุจริตครบไตรทวารไว้
เท่านัน
้ ให้เร็ว ท�ำให้ร้ส
ู ก
ึ ประหนึง่ ว่าบุคคลถูกเพลิงไหม้ศรี ษะ รีบร้อนดับเพลิงให้สงบ
ฉะนั้น เพราะมรณะ คือความแตกแยกแห่งชีวิตอินทรีย์ที่จะไม่ครอบง�ำย�่ำยีผู้หนึ่ง
ผู้ใดนัน
้ ไม่มเี หมือนภาชนะเครือ
่ งใช้ต่างๆ มีภาชนะดิน เป็นต้น ซึง่ นายช่างประดิษฐ์
สร้างท�ำขึน
้ ไว้แล้ว จะเล็กใหญ่ ดีชวั่ หนาบาง ประการใด ไม่เลือกว่าชนิดใด ขนาดใด
ตามปกติต้องแตกสลายไปฉันใด ถึงชีวต
ิ ร่างกายของมนุษย์ทงั้ หลายนี้ ก็มค
ี วามแตก
ท�ำลายตามไปเป็นที่สุดฉันนั้น
เมือ
่ ใดนักปฏิบต
ั ธิ รรมทัง้ หลายมาใช้ปัญญาให้ร้วู ่าร่างกายของมนุษย์ทงั้ หลาย
มีเราเป็นต้น ล้วนต้องถึงความพินาศแตกดับเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้ ควรท�ำความเพียร
ปราบปรามก�ำจัดกิเลสให้เหือดหาย ให้บุญกุศลเจริญขึ้นในตนภายในวันนี้แหละ
ให้จงได้ เพราะใครๆ คนไหนเล่าจะอาจรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ เดือนหน้า
ปีหน้า เพราะมฤตยู คือความตายที่มีเสนาใหญ่ คือ ขุนชรา ขุนพยาธิ พญามรณะ
และปกิณกทุกข์ทงั้ หลาย ภัยอันเป็นทีข่ ยาดหวาดกลัวของหมู่มนุษย์นี้ เหลือวิสย
ั และ
ความสามารถทีใ่ ครๆ แม้มอ
ี ำ� นาจยิง่ ใหญ่จะต้านทานสู้รบผลักไสด้วยอุบายอันหนึง่
อันใดได้เลย ท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนภูเขาใหญ่สงู จรดขอบฟ้ากลิง้ มาจากทิศทัง้ สีแ่ ล้ว
บดขยี้สัตว์ทั้งหลายให้เป็นจุลวิจุลมิว่างเว้นพวกไหนไว้ให้เหลือหลอเลย เมื่อมรณะ
ซึ่งเป็นมหาทุกข์อันใหญ่มาถึงแล้ว ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งแม้เคยเป็นที่รักที่พึ่งจะสามารถ
สกัดกั้นแก้ไขหรือช่วยบ�ำบัดปัดเป่าให้มรณะทุกข์ถอยลดน้อยเบาบางลงไปได้เลย
ยกเว้น แต่บุ ญ กุ ศ ลที่ ต นได้อ บรมสั่ ง สมไว้ด ้ว ย กาย วาจา ใจ จนคุ ้น แก่จิ ต
เท่านั้นแหละ จะท�ำความสุขความสงบระงับให้ในเวลาจวนสิ้นชีวิตท�ำลายขันธ์
ดังภาษิตประพันธ์ว่า
“ปุญฺญํ สุขํ ชีวิสงฺขยมฺหิ” บุญกุศลที่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สร้างสม
ให้บริบูรณ์แล้ว ย่อมน�ำความสุขมาให้เมื่อสิ้นชีวิต ดังนี้
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ด้ว ยเหตุ นี้ เ มื่ อ สาธุ ช นนั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมกรรมฐานทั้ ง หลายมาพิ จ ารณา
ในไตรลักษณ์จนแจ้งประจักษ์แล้ว ควรที่จะเกิ ดความสังเวชสลดจิต คิดเห็นว่า
ชรา พยาธิ มรณะ ครอบง�ำเข้ามาอยู่ฉะนีแ
้ ล้ว กิจอืน
่ ๆ นอกจากการประพฤติปฏิบต
ั ิ
ธรรมอย่าได้ทำ� เลย ควรที่แต่จะกระท�ำการบ�ำเพ็ญ ศีล สมาธิ ปัญญา ให้เต็มรอบ
ก็จะอุดมสมบูรณ์ด้วยความสุข ความเจริญ
(หลวงปู่ขาวชอบแสดงโอวาทธรรมบทนี้เสมอๆ สมัยท่านยังแสดงธรรมได้
ท่านว่าท�ำให้เกิดปัญญา หูตาสว่างดี)
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แต่บั ด นี้ ต ่อ ไป จงพากั น ใช้ค วามพิ นิ จ พิ จ ารณา
ฟังเสียงปู่ และน�ำไปเทียบเคียงกับค�ำพูดทั้งหลาย
ที่เคยได้ยินได้ฟังมา จะมีแง่ผิดถูกหนักเบาต่างกัน
อย่า งไรบ้า ง แล้ว เลื อ กเฟ้น น� ำ ไปปฏิ บั ติ เพราะ
ลมปากของปู่เป็นเสียงของกระแสธรรมที่ออกมา
จากพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า
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ค�ำถาม-ค�ำตอบ
ปัญหาธรรม

หลวงปู่ขาว อนาลโย

วัดถ�ำ้ กลองเพล จังหวัดหนองบัวล�ำภู
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การเทศนาสัง
่ สอนประชาชน พระ เณร

ท่านก็สอนมามากต่อมาก การโต้ตอบปัญหา
ข้อ ข้อ งใจที่มีผู้มาถาม ท่า นก็ ต อบเพื่ อความ
เข้าใจแก่ประชาชน พระ เณร มามากต่อมาก
เช่น เดี ย วกั น อั น ดั บ ต่อ ไปนี้ จึ ง ขอน� ำ ปัญ หา
ค�ำถามค�ำตอบของท่านมาลงในทีน
่ พ
ี่ อประมาณ
โปรดอ่านด้วยความพิจารณาหาสาระซึง่ อาจจะ
เกิดประโยชน์เท่าที่ควร
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หลวงปู่ครับ ขอประทานโอกาสถามปัญหาปู่พอหายกังวลบ้าง ฟังเทศน์ปู่ก็ฟัง
มามากพอควร แต่ยงั ไม่เคยถามปัญหาข้อข้องใจใดๆ กับหลวงปู่บ้างเลย จึงขอ
กราบเรียนถามบ้างว่า ได้ทราบจากเขาเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่เคยสร้างวาสนา
บารมีมามากใช่ไหมปู่

ตอบ

จะว่าใช่ก็ใช่ ถ้าจะไม่หาแง่หาเรื่องราวว่าปู่คุยโม้นะ ส่วนมากโลกมักแส่หาโทษ
มากกว่าหาคุณธรรมที่ควรหากัน ปู่จึงไม่อยากคิดและพูดในเรื่องท�ำนองนี้
กลัวคนเป็นโทษแทนที่จะเป็นคุณ

หลาน
หลวงปู่

หลานถามเพื่อเข้าใจประดับใจจริงๆ ปู่ กรุณาโปรดสัตว์ผู้ยากจนเถิด

ถ้าอย่างนั้นก็เชิญถามมา จะเล่าให้ฟังเท่าที่พอเล่าได้

ถาม
ตอบ

ดังทีก
่ ราบเรียนถามแล้วว่า ได้ทราบมาว่าปู่เคยสร้างวาสนาบารมีมามากใช่ไหม

ใช่ เชื่อแน่ว่าได้สร้างมามากพอควร ทางโลกเคยเป็นเศรษฐีกุฎมพีมามาก
ต่อมาก ตลอดเคยเป็นพระราชามหากษัตริย์กเ็ คยเป็นมาหลายชาติจนไม่อาจ
พรรณนาให้จบสิน
้ ในความเป็นมาของตนได้ ฉะนัน
้ การท่องเทีย
่ วในวัฏสงสาร
เกีย
่ วกับการเกิดการตายปู่จงึ ไม่สงสัยและเบือ
่ เต็มประดา จึงได้ออกบวชเพือ
่
แสวงหาความพ้นจากการเกิด - ตาย อันเปรียบเหมือนเรือนจ�ำขังสัตว์ผ้ต
ู ้องโทษ
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แต่ในชาติปัจจุบันนี้ ท�ำไมปู่จึงมาเกิดในสกุลชาวนาที่โลกปัจจุบันถือกันว่าเป็น
สกุลต�่ำต้อยด้อยศักดิ์ศรี ทั้งหน้าที่การงานตลอดผลรายได้ก็ต�่ำต้อยน้อยหน้า
ไม่ทด
ั เทียมเขา ไม่สมกับเป็นสกุลทีเ่ ลีย
้ งหนุนคนทัง้ แผ่นดินให้มช
ี ีวต
ิ ลมหายใจ
อยู่ได้ตลอดมาบ้างเลย ท�ำไมปู่จงึ ไม่ไปเกิดในสกุลพ่อค้ามหาเศรษฐีมเี งินมากๆ
และไปเกิดในสกุลเจ้านายผู้สงู ศักดิท
์ รงอ�ำนาจวาสนา วาจาสิทธิข์ าด คนขยาดกัน
ทั่วดินแดนเล่าปู่

ตอบ

อันสกุลที่ว่าสูงหรือต�่ำนั้น บรรดาสัตว์โลกผู้อยู่ใต้อ�ำนาจกฎแห่งกรรมย่อมมี
ทางเกิดได้ด้วยกัน อย่าว่าแต่ป่ค
ู นเดียวเลย แม้แต่ภพชาติสงู ต�ำ่ นัน
้ เป็นสายทาง
เดินของสัตว์โลกผู้มีกรรมจ�ำต้องเดินต้องผ่านเหมือนกันหมด คนมีวาสนามาก
ก็ผ่าน คนมีวาสนาน้อยก็ผ่านภพก�ำเนิดสกุลต่างๆ ดังกล่าวมา เช่น หลานเป็น
พระเจ้าฟ้าเจ้าคุณ มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ หลานจากที่นี่ไปกรุงเทพฯ ด้วยเท้าก็ดี
ด้วยรถยนต์ รถไฟก็ดี ด้วยเรือเหาะเรือบินก็ดี หลานจ�ำต้องผ่านดินฟ้าอากาศ
เย็นร้อนอ่อนแข็งที่สูงๆ ต�่ำๆ ซึ่งมีอยู่ตามรายทางเรื่อยไปจนถึงจุดที่หมายคือ
กรุงเทพฯ โดยไม่อาจสงสัย

การเกิดในสกุลสูงๆ ต�ำ่ ๆ ตลอดภพชาติต่างๆ กันนัน
้ สัตว์โลกเกิดตามวาระกรรม
ของตนมาถึง แม้จะทรงบุญหนักศักดิใ์ หญ่ แต่เมือ
่ ถึงวาระกรรมของตนทีค
่ วร
จะเสวยอย่างไร ก็จ�ำต้องเสวยตามรายทางคือภพชาตินั้นๆ เท่าที่ปู่มาเกิด
ในสกุลชาวนา ปู่กไ็ ม่เสียอกเสียใจ ไม่น้อยเนือ
้ ต�ำ่ ใจ เพราะปู่ถอ
ื ว่าปู่มาเกิดตาม
วาระกรรมของปู่เอง ปู่จงึ ไม่ตำ� หนิตเิ ตียนบิดามารดาผู้ให้กำ� เนิด ตลอดญาติมต
ิ ร
พีน
่ ้องทีเ่ กิดร่วมและใกล้ชด
ิ สนิทกันว่ามาให้โทษปู่ มันเป็นกรรมของใครของเรา
ดังธรรมท่านสอนไว้ไม่มีผิด ไม่มีที่คัดค้าน ปู่ยอมรับธรรมท่านอย่างซึ้งใจไม่มี
วันถอนเลย
(มีคนแทรกถามในเวลาเดียวกันอีกเยอะแยะ แต่จะไม่ขอแยกบุคคล)
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ปู่ ก็โลกเขาว่าสกุลชาวนาเป็นสกุลต�ำ่ นี่ หลานถึงไม่อยากให้ป่ม
ู าเกิด อยากให้ปู่
เกิดในสกุลสูงๆ กว่านี้ หลานๆ จะได้ภูมิใจ

ตอบ

ภูมใิ จบ้าๆ บอๆ อะไร สกุลชาวนานัน
้ มันต�ำ่ ต้อยทีต
่ รงไหน คนทัง้ โลกได้อาศัยข้าว
ในท้องนาของชาวนาตลอดมาจึงพยุงชีวิตร่างกายมารอดมิใช่หรือ ที่ถูกตาม
ความจริงควรชมเชยว่าสกุลชาวนาคือสกุลเลี้ยงโลก คือสกุลพ่อสกุลแม่ของ
มนุษย์ทั้งโลก ด้วยความเป็นคนกตัญญูรู้บุญรู้คุณของสิ่งเลี้ยงดูของผู้เลี้ยงดู
แล้วสกุลชาวนานั้นต�่ำที่ตรงไหนลองว่ามาซิ งานในโลกนี้ งานอะไรจะทุกข์
ล�ำบากยิ่งกว่างานท�ำนา คราด ไถ ตกกล้า ปักด�ำ เก็บเกี่ยว รักษานาด้วยการ
เปิดน�้ำ ปิดน�้ำ ท�ำคลองส่งน�้ำ ไม่ได้หลับตื่นลืมตาตลอดฤดูกาลท�ำนา นับแต่
เริม
่ ลงคราดไถจนถึงตีถงึ ฟาดนวด ตลอดขนขึน
้ ใส่ย้งุ ใส่ฉางอันเป็นวาระสุดท้าย
แห่งมหันตทุกข์ของสกุลชาวนา ใครจะอดจะทน ขยันหมั่นเพียร บึกบึนยิ่งกว่า
ชาวไร่ชาวนาชาวสวนเล่า งานใดที่ดีเด่นพอจะน�ำมาคุยอวดงานท�ำนา ท�ำไร่
ท�ำสวน การเพาะปลูกต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นงานที่ต้องใช้ความอดความทนความ
บึกบึนกว่างานใดๆ ของโลกมนุษย์ หิวก็ยอมทน กระหายก็ยอมทน ทุกข์ขนาดไหน
ก็ยอมอดยอมทน หลังสู้ฟ้า สู้ฝน หน้าสู้ตมสู้โคลน ทนร้อนทนหนาว ทนแดด
ทนฝน ชนิดตกนรกทั้งเป็นกว่าจะได้ข้าวเปลือกเผือกมันมาเลี้ยงคนทั้งโลก
ร่างกายแทบบรรลัย จิตใจเหี่ยวห่อชนิดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทั้งสิ้น แล้วจะไป
ชมใครผู้ใดว่าเก่งกว่าพวกชาวไร่ชาวนาเหล่านี้ จะควรต�ำหนิว่าชาวนาเป็น
่ รงไหน ถ้าต�ำหนิว่าเขาต�ำ่ จริง เราคนสกุลสูงและสูงๆ ก็อย่ากินข้าวและ
สกุลต�ำ่ ทีต
เผือกมันของเขาซิ มันจะเสียเกียรติของคนลืมตนเย่อหยิง่ ปล่อยให้ตายเสียจะได้
ไม่หนักโลกของชาวนาทีห
่ าข้าวมาให้กน
ั บุญคุณยกย่องส่งเสริมกัน
ิ กินแล้วไม่ร้จู ก
นี่คือมนุษย์ประเภทลืมตัวมั่วความเย่อหยิ่งจองหองล�ำพองตน อย่าถือมาเป็น
อารมณ์ให้หนักใจ จงถือท่านผู้ดม
ี าเป็นคติตวั อย่าง จะไม่เสียทางเดินเพือ
่ ความ
เป็นคนดีของโลกทีย
่ งั ต้องการคนดีอยู่มากมาย ถ้ามีแต่คนประเภทลืมตัวมัว่ สุม
กับสิ่งท�ำลายสังคม โลกต้องโกลาหลวุ่นวายและฉิบหายวายป่วงได้ไม่สงสัย
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เท่าที่ปู่มาเกิดในสกุลชาวนาในชาตินี้ ปู่พอใจอยู่หรือ มองๆ ดูปู่แล้ว ไม่เห็น
ทะเยอทะยานกับอะไรนี่ มากราบเมื่อไร ฟังปู่เทศน์โปรดทีไรเห็นมีแต่ความ
ยิม
้ แย้มแจ่มใส เมตตาสงสารลูกหลานตลอด จึงคิดในใจอยากกราบถามบ้างว่า
ปู่ยังอยากเกิดในสกุลสูงกว่าสกุลชาวนาอยู่หรือเปล่า

ตอบ

คราวเป็น ฆราวาสมัน ก็คิด บ้า ๆ เหมื อ นโลกตื่ นลมเขาเหมื อ นกั นว่า ตนเป็น
ลูกชาวนา วาสนาน้อย คิดอยากเป็นเจ้าเป็นนายกับเขาเหมือนกัน อย่างน้อย
ได้เป็นครูสอนนักเรียนก็ยังดี แต่เราคนจนหาเลี้ยงแม่เลี้ยงน้อง พอรู้สึกตัวว่า
มีฐานะยากจน ไม่มีเวลาเรียนและไม่มีทุนเรียนหนังสือดังนี้แล้วก็หยุดคิดหยุด
กังวลใจกับเรื่องนี้ พอมาบวชปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆ ความรู้สึกกับธรรมเริ่ม
ซึมซาบเข้าถึงกันวันละเล็กละน้อย ความที่เคยคิดว่าตนเป็นคนอาภัพวาสนา
เป็นลูกชาวนาก็ค่อยๆ หายไปๆ จนกลายเป็นความรู้สึกว่า จะเกิดในสกุลใด
ก็คือสกุลมนุษย์ที่ต้องตะเกียกตะกายหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อความ
อยู่รอดเหมือนๆ กันไปเรื่อยๆ ตราบเท่าทุกวันนี้ซึ่งแก่มากแล้ว มันเลยมี
ความรู้สก
ึ ไปคนละโลก และรู้สก
ึ ไปในแง่ทโี่ ลกเขาไม่ค่อยคิดหรือไม่คด
ิ กัน
เสียแล้วทุกวันนี้

ถาม
ตอบ

คิดอย่างไรล่ะปู่ คณะหลานอยากฟัง ปู่เมตตาด้วย

เพียงแต่ธาตุขน
ั ธ์ซงึ่ รับผิดชอบมาแต่วน
ั เกิดรู้เดียงสาภาวะเรือ
่ ยมาแต่ต้นภพชาติ
พอมาถึงเดีย
๋ วนีม
้ น
ั ก็รบ
ั ผิดชอบกันไม่ได้อยู่แล้ว ว่าไม่ให้หกให้ล้ม มันก็หกก็ล้ม
ก็ซัดก็เซก็หกคะเมนเทนเท่ให้เห็นอยู่ทุกเวลาต่อหน้าต่อตา ต้องเป็นภาระของ

250

คนอื่นช่วยดูแลรักษา ตลอดอิริยาบถจนถึงวันสุดท้ายคือแตกสลายของขันธ์นี้
แล้ว จะให้ปู่ท ะเยอทะยานเหาะเหิ นเดิ นเมฆไปยิ นดี อ ยากได้สมบั ติเ งิ นทอง
สวรรค์วิมานที่ใหนอีก ซึ่งล้วนแต่เป็น อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา จะพังทลายด้วยกัน
ทั้งสิ้น ที่ไหนไม่อยู่ใต้อำ� นาจของกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี้ปู่ต้องการและ
ยินดีกับที่นั่นเท่านั้นทุกวันนี้

ถาม
ทีไ่ ม่อยู่ใต้อำ� นาจของกฎ อนิจจฺ ํ ทุกข
ฺ ํ อนตฺตา นัน
้ มันคือทีไ่ หนล่ะปู่ หลานก็อยากไป
เหมือนกันนี่

ตอบ

เพียงแต่บอกให้ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาบ้าง อย่างน้อยเวลาจะหลับนอน
ยังพากันขีเ้ กียจ ก็ ทีน
่ น
ั่ ทีไ่ ม่มก
ี ฎ อนิจจ
ฺ ํ ทุกข
ฺ ํ อนตฺตา เข้าไปยึดครองนัน
้ ไม่ใช่
ที่เป็นที่บรรจุคนขี้เกียจ พระเณรเถรชี คหบดี ขี้เกียจนี่ ถ้าหลานๆ ยังขืนขี้เกียจ
ไหว้พระสวดมนต์ ให้ทานรักษาศีล เจริญเมตตาภาวนาอยู่ ก็จะไปเกิดเรื่องกับ
สถานทีแ
่ ละผู้คนในทีน
่ น
ั่ เข้าอีกก็จะยุ่งกันใหญ่ ฉะนัน
้ จงพากันพยายามปรับตัว
ปรับใจให้เข้าสู่ศีล สู่ธรรม ขจัดความขี้เกียจขี้คร้านออกโดยล�ำดับก่อนค่อย
พิจารณากันใหม่ในขั้นต่อไป

ถาม
ค�ำว่า ที่นั่น ปู่ไม่เห็นบอกหลาน เห็นบอกแต่จะไปทะเลาะกับที่และคนในที่นั่น
อย่างเดียว ส่วนที่นั่นคือที่เช่นไร ปู่ยังไม่บอกนี่ หลานก�ำลังกระหายอยากฟัง
โปรดด้วยปู่
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ตอบ

คือ พระนิพพานอย่างไรล่ะหลาน ไม่มีสกุลใดเลิศประเสริฐกว่าสกุลคือ
พระนิ พ พานนี้ ปู่จึง ต้องการสกุล นี้ อ ย่า งหนั กเรื่ อ ยมา แต่ต อนนี้ ขั น ธ์ปู ่
แก่มากแล้ว ใจปู่กค
็ งจะแก่ชราเช่นขันธ์กระมัง ใจจึงหมดความอยากความ
ต้องการใดๆ ทัง้ สิน
้ รวมทัง้ ทีต
่ วั เคยต้องการมากๆ นีด
้ ้วย ทุกวันนีป
้ ่ไู ม่อยาก
อะไร ยังมีชวี ต
ิ อยู่ป่ก
ู ไ็ ม่อยาก ตายไปเสียปู่กไ็ ม่อยาก ไปนิพพานเสียปู่กไ็ ม่อยาก
ใจมันหมดความอยากใดๆ เสียแต่ยังไม่ได้กินได้ดื่มแล้วเวลานี้ จะว่าถูก
หรือผิด ปู่กพ
็ ด
ู ตามความจริงให้หลานๆ ฟัง จงพากันฟังและพิจารณาด้วยดีนะ
(ปรากฏว่าหลานๆ ของปู่เงียบเชียบไปตามๆ กัน ดูอาการอายปู่มาก ไม่คด
ิ ว่าจะ
ได้ยน
ิ ค�ำนีข้ น
ึ้ มา อายทีถ
่ ามท่านแบบเด็กๆ เกินไป ปู่เห็นท่าไม่สนิทใจ จึงหาอุบาย
พูดเลียบๆ เคียงๆ ไปทางอื่นเสียบ้างเพื่อเปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติ แล้วหลานๆ
ก็วกกลับไปสกุลชาวนาของปู่อีกเพราะยังไม่หายข้องใจ ที่ปู่เคยเป็นคนทุกข์
ล�ำบากมาแต่เป็นฆราวาส ไม่น่าจะเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมอันล�้ำเลิศอย่างนี้
แต่ทำ� ไมปู่จึงเลิศประเสริฐ เป็นที่เคารพเลื่อมใสของปวงชนมากมายนัก)

ถาม

ถ้าอย่างนัน
้ ค�ำว่าสกุลสูงหรือต�ำ่ ก็ไม่มป
ี ัญหาหรืออุปสรรคกับนิสย
ั วาสนาบารมี
ของมนุษย์และสัตว์ทั่วไตรภพซิใช่ไหมปู่

ตอบ

ใช่ คนเป็นคน สัตว์เป็นสัตว์ คนดีเป็นคนดี คนชัว่ เป็นคนชัว่ คนบุญเป็นคนบุญ
คนบาปเป็นคนบาป หากสับปนระคนกันในหมู่มนุษย์และสัตว์ทั่วไตรภพ
มาดั้งเดิม ไม่มีใครหรือสิ่งใดลบล้างได้ เพราะนั่นเป็นกฎแห่งกรรมประจ�ำ
สัตว์โลกมาดั้งเดิม ท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทกันและกัน เพราะค�ำว่า กรรม
เป็นสิง่ ละเอียดสุขม
ุ มากเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาและความรู้วชิ าของสามัญชน
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ทัว่ ๆ ไปจะพิสจู น์ให้ถก
ู ต้องหรือตรงตามความจริงแห่งกรรมนัน
้ ๆ ได้ เรือ
่ งเหล่านี้
ลึกลับมากส�ำหรับสามัญชนทั่วๆ ไป มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้น
สามารถพิสูจน์สาเหตุแห่งกรรมและผลกรรมนั้นๆ ได้ ดังพระพุทธเจ้าทุกๆ
พระองค์แสดงไว้เป็นแบบเดียวกันอย่างตายตัวตามหลักความจริงว่า บาปมี
บุญมี นรกมี สวรรค์มี นิพพานมี นานแสนนานกีล
่ ้านกัปนับล้านกัลป์ เรียงตาม
ล�ำดับของพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แต่ละพระองค์เรื่อยมาจนถึงพระพุทธเจ้า
สมณโคดม องค์ปัจจุบันของชาวพุทธเรา สัตว์โลกก็ยังไม่มีรายใดยอมรับว่ามี
ว่าเป็นตามนั้นด้วยการรู้การเห็นประจักษ์ตน ทั้งนี้เพราะถูกกิเลสตัวมืดมิดปิด
ทวารมันปิดหูปิดตาปิดใจไว้อย่างมิดชิด เหมือนคนตาบอดหูหนวกไม่สามารถ
สัมผัสรับรู้สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายด้วยตาด้วยหูที่บอดหนวกของตนได้ นอกจาก
โดนเอาๆ แล้วลูบคล�ำไปตามประสาของคนตาบอด ไม่มอ
ี ะไรรู้และแยบคายไป
กว่านัน
้ ดังคนตาบอดโดนต้นไม้หรือต้นเสา หัวตอ เป็นต้น เจ็บไปเปล่าๆ ไม่มท
ี าง
มองเห็นและเข็ดหลาบได้ ตกไปก็โดนอีกเจ็บอีกอยู่รำ�่ ไปเพราะตาไม่เห็น จะเอา
อะไรมาแก้ไขการโดนนั้นว่าจะไม่ให้โดนอีกในกาลต่อไป สัตว์โลกโดนทุกข์
็ อง
โดนบาปกรรมทั้งหลายที่ตนเข้าใจว่าไม่มีก็เช่นเดียวกัน ทั้งๆ โดนทุกข์กม
ไม่เห็นทุกข์และบาปทีโ่ ดนว่ามาจากสาเหตุอน
ั ใด เพราะไม่มป
ี ัญญาธรรมมาแก้
ให้เห็นและหลุดไปได้ จ�ำต้องยอมรับทุกข์กันอยู่ร�่ำไป

ถาม

ถ้าอย่างนั้นที่เขาว่า บาปไม่มี บุญไม่มี นรกไม่มี สวรรค์ไม่มี ตายแล้วสูญ
สัตว์ตายแล้วไม่ได้เกิดอีกต่อไป นั่นก็เพราะกิเลสปิดตาปิดใจเขาละซิปู่ เขาจึง
พูดปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าองค์เอกตรัสไว้ได้ลงคอ

ตอบ

ใช่ ถูกกิเลสปิด ธรรมท่านมิได้ปิด ท่านเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างตามความมี
ความเป็น ท่านไม่ลบล้าง ท่านยอมรับสิ่งมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างโดยตลอดทั่วถึง
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มาตามหลักแห่ง สวากขาตธรรม ที่ว่าตรัสไว้ชอบแล้วๆ ไม่มีอะไรเป็นปัญหา
ที่ท�ำให้มีให้เกิดปัญหานั้นคือกิเลสทั้งสิ้นต่างหากเป็นตัวสร้างปัญหาใส่หัวใจ
สัตว์โลก หลานจงเข้าใจเสียแต่บัดนี้ จะได้หมดปัญหาที่กิเลสเสี้ยมสอนให้คิด
ให้ว่า ว่าธรรมเป็นผู้สร้างปัญหา ธรรมสร้างเหตุการณ์ต่างๆ ธรรมเป็นผู้สร้างทุกข์
บนหัวใจสัตว์โลก ความจริงแล้วมันคือกิเลสตัวแสนปลิ้นปล้อนหลอกลวงและ
ต้มตุ๋นตัวฉกาจฉกรรจ์ต่างหาก เป็นตัวสร้างปัญหาให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่มีจบ
มีสน
ิ้ ลงได้จากหัวใจสัตว์โลก หมดปัญหานีส
้ ร้างปัญหานัน
้ ขึน
้ มา หมดทุกข์นน
ั้ แล้ว
สร้างทุกข์นขี้ น
ึ้ มา ไม่มค
ี ำ� ว่าหยุดหย่อนผ่อนตัวและพักงานของกิเลส จอมปราชญ์
ผู้เห็นเล่ห์เหลี่ยมกลมารยาของมันจึงก� ำจัดให้หมดสิ้นไปจากใจ และต�ำหนิ
ประจานมันให้โลกได้ทราบและตืน
่ ตัวตืน
่ ใจแก้ไขต้านทานความเลวร้ายของมัน
เรื่อยมา จนถึงจอมปราชญ์องค์ปัจจุบันคือสมณโคดมของชาวพุทธเรา

ปู่ถาม
ตอบ

คณะหลานๆ ยังชอบกินเหล้ากันอยู่หรือทุกวันนี้
กินอยู่บ้างเป็นบางครั้งบางคราวปู่ แต่ไม่กินมากและไม่กินตลอดไป กินเพียง
เพื่อสมัครสมานใจของหมู่เพื่อนและสังคมเท่านั้น ไม่ถึงกับติดมันปู่

หลวงปู่
หลาน

ปู่ขอถามหลานที่เป็นกันเองบ้าง คงไม่โมโหให้ปู่กระมัง
ถามเลยปู่ พวกหลานไม่นึกโมโหให้ปู่แหละ นอกจากอาจนึกขบขันและละอาย
ตัวเองในบางตอนที่ถูกปู่สับเขกเอาบ้างในฐานะปู่กับหลาน
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หลวงปู่

ปู่จะขอถามเล็กน้อยเท่านั้นว่า เด็กๆ เขาไม่กินเหล้า ผู้หญิงที่รักศักดิ์ศรีของ
กุลสตรีตามหลักประเพณีประจ�ำเมืองไทยเรา เธอไม่คด
ิ อุตริกินเหล้ากันเหมือน
ผู้หญิงจรวดสมัยปัจจุบันนี้ และคนที่เขาไม่กินเหล้าที่กล่าวมาเหล่านี้ หลานๆ
ยอมรับว่าเขาเป็นคนดีน่ารัก น่าเอ็นดู น่านับถือ น่าเคารพไหม

หลาน

ยอมรับทั้ง ๓ - ๔ กระทงเลยปู่ แต่น่าหมั่นไส้ผู้หญิงที่ชอบอุตริเป็นนักเลงโต
ชอบกินเหล้า เอาเหล้าประดับเกียรติ ชอบหารบเร้าเย้าแหย่ผู้ชายอันเป็นการ
ขายหน้าสกุลราวกับสุนัขหน้าเดือน ๑๑ - ๑๒ (ทางภาคอีสานว่า สุนัขเดือน ๙
ซึ่งเป็นหน้าสุนัขคะนอง) หมดยางอายไร้คุณค่า ไม่น่ารักไม่น่าเอ็นดูบ้างเลย
นอกจากชวนหมั่นไส้และทุเรศ

หลวงปู่

เอาละ ปู่ไม่ตำ� หนิผ้ห
ู ญิงฝ่ายเดียว เพราะผู้ชายก็มใิ ช่เทวบุตรอุตตมะมาจากไหน
ผู้ชายก็เป็นคนๆ หนึง่ เช่นเดียวกับผู้หญิงนัน
่ แล ผู้ชายผิดไม่ดท
ี ต
ี่ รงไหน ปู่ขอพูด
ถ้าหลานๆ ไม่โมโหนะ ผู้ชายก็น่าหมั่นไส้ถ้าจะหมั่นนะ แต่ปู่ไม่หมั่นนอกจาก
สงสารที่เห็นผิดไป

หลาน

พูดเลยปู่ หลานๆ บอกปู่แล้วว่าจะไม่โมโห นอกจากนึกเสียวๆ เพราะกลัวโดน
แผลเป็นเข้าเท่านั้น

หลวงปู่

หลานๆ เคยเห็นพ่อแม่ของเด็กทัง้ แผ่นดินน�ำสุราบาร์เบียร์ เครือ
่ งดืม
่ ของมึนเมา
มากรอกปากลูกๆ ป้อนลูกที่เริ่มเกิดใหม่ไหม
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หลาน
หลวงปู่

ไม่เคยเห็นเลยปู่

เมื่อไม่เคยเห็น ลูกๆ ก็ควรยอมรับว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีและฉลาดของคน
ของเด็ก ๑๐๐% โดยแท้ ไม่กล้าน�ำสิ่งไม่ดีสิ่งจะท�ำให้เสียเด็กเสียคนเข้ามา
กล�ำ้ กรายลูกๆ เลย ส่วนพวกเราทีเ่ จริญเติบโตมา แล้วไปเทีย
่ วเสาะแสวงหากิน
หาดื่มเครื่องดองของมึนเมา ซึ่งท�ำลายจิตใจธาตุขันธ์และคุณค่าของมนุษย์
ตลอดหน้าที่การงานให้ด้อยลงและเสียไป จนกลายเป็นคนไร้ค่าไม่น่านับถือ
และปรารถนาของสุภาพชนทั่วไปนั้น เป็นคนที่น่าต�ำหนิทีเดียว วัยปู่เปลี่ยน
มานานและมากจนแก่ขนาดนีแ้ ล้ว แต่ใจยังไม่เคยเปลีย
่ นจากการต�ำหนิคนขีเ้ หล้า
เมาสุรา คนสูบฝิ่นกินกัญชายาเสพติดเลย ยังคงต�ำหนิอยู่อย่างเดิม

หลานจึงควรระลึกค�ำพูดของปู่ไว้ภายในใจและพากันน�ำไปปฏิบัติตามบ้าง
หลานจะเป็นคนเต็มตัวโดยหลักธรรมชาติ ไม่ต้องมีอะไรมาเสกสรรให้ดีเพราะ
สิ่งนั้น ให้ดีเพราะสิ่งนี้ ดังเขาเสกสรรกันเกลื่อนแผ่นดิน เช่น เสกสรรปั้นยอว่า
คนกินเหล้ามันกล้าหาญดี ไม่กลัวใคร ทั้งๆ ที่เคยขี้ขลาดหวาดกลัวเป็นนิสัย
มาแต่ก�ำเนิด นั่นถ้าเป็นหมาก็เป็นหมาที่ไม่รู้จักเสือ มันจะต้องตายเพราะเสือ
กินหัวมัน ถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่ไม่รู้จักตะบอง ปืน มีด คนนั้นจะต้องตายเพราะ
ตะบองเพราะอาวุธโดยแท้ไม่สงสัย คนเมาเหล้ากล้าหาญก็เป็นคนประเภท
หมาไม่รู้จักเสือนั่นแล จึงควรฟังค�ำสอนของปู่บ้าง การฟังความอยากความ
ทะเยอทะยานไม่มีขอบเขตของตนก็เคยฟังและท�ำตามมันมามากต่อมากแล้ว
ผลดีไม่เห็นมี นอกจากผลชั่วติดตัวและน่าต�ำหนิอยู่ตลอดไป แม้ตายไปแล้วยัง
ไม่มีใครขุดคุ้ยขึ้นมาชมเลย
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ถาม

กินเหล้ามันเป็นบาปหรือปู่ ปู่จึงไม่อยากให้หลานกินกัน กลัวหลานจะเป็นหมา
ไม่รู้จักเสืออย่างนั้นหรือ

ตอบ

การกินเหล้าหรือของมึนเมาตลอดสิง่ เสพติดและเสียคนนัน
้ มันจะเป็นบุญพาคน
ให้ดแ
ี ละพาไปสวรรค์นพ
ิ พานอย่างไรกัน นอกจากเป็นบาปหาบหามไฟนรกมา
เผาตนและครอบครัวตลอดผู้เกี่ยวข้องโดยล�ำดับเท่านั้น ยังจะพากันนึกและ
รอคอยให้สรุ ายาเมาพาเป็นคนดีและพาไปสวรรค์นพ
ิ พานอยู่หรือ จอมปราชญ์
ทัง้ หลายท่านต�ำหนิเป็นเสียงเดียวกันมาแต่กาลไหนๆ ว่า การกินเหล้าเป็นบาป
ไม่มีชิ้นดีที่น่าชมเชยบ้างเลยเท่านั้น

ฉะนั้น หลานจงพากันเข้าใจตามที่ปู่อธิบายให้ฟังด้วยความเมตตาสงสารนี้
หลานๆ ฟังเสียงใครๆ ก็ฟังมามากต่อมากและท�ำตามเขาจนเสียคน บางราย
จนเป็นเศษมนุษย์หมดคุณค่าสาระโดยประการทัง้ ปวงไปเลยก็มี แต่บด
ั นีต
้ ่อไป
จงพากันใช้ความพินจิ พิจารณาฟังเสียงปู่ และน�ำไปเทียบเคียงกับค�ำพูดทัง้ หลาย
ที่เคยได้ยินได้ฟังมา จะมีแง่ผิดถูกหนักเบาต่างกันอย่างไรบ้าง แล้วเลือกเฟ้น
น�ำไปปฏิบต
ั ิ เพราะลมปากของปู่เป็นเสียงของกระแสธรรมทีอ
่ อกมาจากพระทัย
ทีบ
่ ริสท
ุ ธิข์ องพระพุทธเจ้า ผิดกับลมปากทีก
่ เิ ลสราคะตัณหาผลิตหรือปรุงให้กน
ิ
ให้พูดออกมาอยู่มาก ทั้งมีเหตุมีผลผิดกันราวฟ้ากับดิน
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ถาม

ท�ำไมปู่ สมัยนีค
้ นจึงชอบเอาเหล้าประดับเกียรติในสังคมน้อยใหญ่ แม้สงั คมเด็ก
ก็มเี หล้าออกเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาไม่มเี ว้นไปเสียแล้ว เด็กกินแล้วเมาทะเลาะและ
ตีกน
ั อึกทึก เห็นต�ำตามาแล้ว น่าทุเรศจริงๆ แล้วก็อดคิดถึงผู้ใหญ่ทงั้ หลายและ
ผู้ปกครองบ้านเมืองไม่ได้ว่ากินเหล้ากันเพื่อประโยชน์อะไร และปกครองแบบ
ไหนกันบ้านเมืองจึงเต็มไปด้วยสิ่งเลวร้าย คนเลวร้ายเกลื่อนกลาดระบาดไป
ทุกแห่งทุกหน ไม่ว่าบ้านนอกในเมือง ผู้ใหญ่ผู้น้อย ปัญญาชนและคนโง่เขลา
มันพอๆ กันเวลานี้

ตอบ

การกินเหล้ามันท�ำให้คนลืมความทุกข์ ความจน ความโง่ ความมีหนี้สิน
พะรุงพะรัง และภาระต่างๆ ได้บ้างในขณะทีเ่ มาสุรา ซึง่ ก�ำลังหน้าหนาหน้าชา
หมดความอาย จึงแสดงกิรย
ิ าและค�ำพูดขวางโลกออกมาในท่ามกลางฝูงชน
ทุกชั้นได้อย่างเต็มกิริยาและเต็มปาก ไม่กระดากอายกับเรื่องปกติที่เคย
มีในตัว เช่น เคยเห็นคนทุกข์ เป็นต้น มาเป็นคนมีสุข เป็นคนมั่งมี เป็นคน
ฉลาดรู้ทก
ุ สิง่ ทุกอย่าง มีทก
ุ สิง่ ทุกอย่างทีโ่ ลกรู้และมีกน
ั วาดลวดลายออกมา
อย่างเต็มตัว ไม่กลัวใครจะต�ำหนิตเิ ตียนและท�ำลายเพราะไม่มส
ี ติ ความจริง
แล้วก็คือการระบายทุกข์ของคนเมานั่นแล ด้วยเหตุเหล่านี้เป็นส่วนมาก
ท�ำให้คนชอบดื่มสุรา

ส่วนผลดีทเี่ กิดจากการดืม
่ สุราอย่างแท้จริงนัน
้ ยังมองไม่เห็นส�ำหรับคนตาฝ้าฟาง
ดังปู่นี้ ถ้าจะหาทางออกว่าดื่มสุราแล้วทานอาหารได้ดี ทานได้มาก ร่างกายมี
ก�ำลังอย่างนี้ ค�ำตอบก็จะตามมาว่า ใครจะเป็นนักกินและกินไม่เลือก กินไม่อัด
ไม่อน
ั้ กินไม่หยุดไม่ถอย กินได้ทก
ุ สิง่ ทุกอย่าง กินได้ทก
ุ เวลานาที กินจุ๊บๆ จิบ
๊ ๆ
กินทั้งกลางวันกลางคืน ปากท�ำงานเคี้ยวกลืนไม่มีว่างยิ่งกว่ามนุษย์ จนเงิน
เกลี้ยงกระเป๋าเพราะกินไม่มีประมาณความพอดีเข้าไปแอบซ่อนได้ ไม่จ�ำต้อง
เที่ยวหายาบ�ำรุงธาตุ มีสุรา เป็นต้น มาบ�ำรุงบ�ำเรอมัน เพราะความกินของ
มนุษย์เป็นน�ำ้ ล้นฝั่งอยู่แล้ว นีห
่ ากถามมาปู่กต
็ อบไปตามประสาพระแก่ ร่างกาย
แม้จะเอาอะไรในแดนโลกธาตุมาบ�ำรุงมันก็ไม่เหลียวแล มีแต่แย่ท่าเดียว
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ถาม

ท�ำไมปู่พด
ู เรือ
่ งคนเมาสุราได้อย่างน่าขบขันน่าหัวเราะจริงๆ ทัง้ ทีป
่ ่ไู ม่ใช่คอสุรา
มาก่อน ปู่นี่ทั้งน่ารัก ทั้งน่าเคารพเลื่อมใสมากทีเดียว หลานๆ รักปู่มาก

ตอบ

ปู่ก็รักเมตตาลูกหลานเหมือนกัน จึงได้พูดในฐานะลูกหลานสู่กันฟังนี่แหละ
อย่าว่าแต่ป่ท
ู ไี่ ม่ใช่คอสุราทีพ
่ ด
ู เรือ
่ งสุราและคนเมาสุราได้เลยหลาน คนทัง้ บ้าน
ทั้งเมืองกระทั่งเด็กๆ ที่เขาไม่ดื่มสุรา เขาก็พูดเรื่องโทษของสุราและโทษของ
คนเมาสุราได้ เพราะเรื่องพรรค์นี้มันทิ่มหูแทงตาท�ำลายจิตใจคนอยู่ทุกแห่ง
ทุกหนและทุกเวล�ำ่ เวลา ใครๆ ก็พบก็โดนอยู่ทวั่ ไป เป็นแต่เขาไม่พด
ู เท่านัน
้ เอง
เพราะเอือมระอาทีจ่ ะพูดให้เสียน�ำ้ ลายเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์ นอกจากผลเสีย
จะตามมาจากพวกกินยาพิษไม่เบือ
่ นีเ้ ท่านัน
้ ใครๆ จึงเก็บไว้ภายในแบบรู้กน
ั เอง
โดยไม่ต้องแจกแจง

ถาม

คนมีอ�ำนาจกับคนมีวาสนานี้ต่างกันหรือเหมือนกันปู่ เราทั้งหลายเคยได้ยินจน
ชินหูชินใจว่าคนมีอ�ำนาจ คนมีวาสนา หรือคนมีอำ� นาจวาสนา แต่ไม่ทราบว่า
มีความลึกตื้นหนาบางกว่ากันอย่างไรบ้าง กราบขอความเมตตาปู่อธิบายให้
หลานๆ ฟังบ้างพอเข้าใจและเป็นแนวทางความคิดและการปฏิบัติต่อไป

ตอบ

ค�ำว่า อ�ำนาจ ตามหลักธรรมแล้ว เป็นกิง่ ก้านออกมาจากวาสนา คนมีวาสนา
บารมีมักเป็นคนมีความดิบความดี ได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นเจ้าเป็นนายมียศ
สูงส่งตามล�ำดับ และมีอ�ำนาจสั่งการสั่งงานได้ตามหน้าที่และกฎข้อบังคับ
กฎหมายบ้านเมือง นีท
่ ่านว่าคนมีอำ� นาจวาสนาตามจารีตประเพณีของปราชญ์
ที่ท่านด�ำเนินและทรงกันมา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่ใต้ร่มเงาวาสนาบารมี
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ก็ร่มเย็นทั่วหน้ากัน คนที่มีอ�ำนาจวาสนาตามหลักธรรมตัวเองก็สงบชุ่มเย็น
กิรย
ิ าอาการทีแ่ สดงออกมีสง่าราศี ไม่อาภัพอับเฉา ผู้น้อยก็เคารพรักทัง้ ต่อหน้า
ลับหลัง ไม่พากันตัง้ ข้อรังเกียจเดียดฉันท์และซุบซิบๆ กัน ประชาชนคนธรรมดา
มองเห็นก็เย็นตาเย็นใจ อยากเข้าใกล้ชิดสนิทสนม ไม่เป็นแบบสุภาพชนเจอ
คนขี้เมา
หลานๆ จงสร้างตัวเพื่อเป็นมิตรเป็นมงคลแก่ตัวและผู้อื่นด้วยการวางตัว
ประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร อย่าแสวงหาความดีความเด่นด้วยการ
เหยียบย�ำ่ ท�ำลายหัวใจคน เพราะความประพฤตินน
ั้ ๆ มันเป็นผลร้ายแก่ตน
แทนที่จะเป็นผลดีไปตามความเห่อความคึกคะนองไม่เข้าเรื่องเข้าราว
ของใจ คนเราเสียคนมามากต่อมากจนไม่อาจนับพรรณนาได้ เพราะความ
ส�ำคัญตนและท�ำตนแบบนี้
ค�ำว่า ความดี คนดี ธรรมเครือ
่ งประดับโลกให้มค
ี วามสงบร่มเย็น ปราชญ์ผ้ท
ู รง
่ ม
ี อ
ี ยู่ประจ�ำโลก ไม่เคยขาดสูญและไม่เคยล้าสมัย
ธรรมและพาด�ำเนินในทางทีด
สิ่ ง เหล่า นี้ แ ละท่า นเหล่า นี้ แ ลพยุ ง โลกให้พ อดู ไ ด้พ ออยู ่กั น ได้เ รื่ อ ยมา มิ ใ ช่
สิ่งชั่วคนชั่วเป็นผู้พยุงโลกให้ร่มเย็น นอกจากท�ำลายโดยถ่ายเดียว หลานๆ
อย่าพากันสงสัยและตื่นตามโลกตัณหาตามืดบอด สุกเอาเผากิน จะล่มจมไป
กับเขาจะว่าปู่ไม่บอกไม่เตือน สงสารกลัวไฟเหล่านี้จะลุกลามไปมาก จะไม่มี
คนดีพยุงบ้านเมือง จึงได้เตือนได้สอนไว้พอเป็นเบรกห้ามล้อบ้าง จะไม่พากัน
เหยียบแต่คันเร่งเพื่อลงคลองถ่ายเดียว
เครือ
่ งดองของมึนเมา ยาเสพติดทุกประเภท การพนันขันต่อทุกอย่าง นัน
่ คือ
เพชฌฆาตสังหารทรัพย์สมบัตแ
ิ ละมนุษย์ให้เสียไปโดยถ่ายเดียว อย่าพากัน
สนิทเข้าใกล้ชด
ิ ติดพันกับมันเป็นอันขาด ปู่ขอห้าม ปู่สงสารทีเ่ ห็นมนุษย์ตาย
ทั้งเป็น เหม็นทั้งที่ยังไม่ตายมามากต่อมากแล้ว เพราะสิ่งดังกล่าวสังหาร
ท�ำลาย ปู่เกิดมานาน ๘๐ กว่าปีแล้ว ทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีพอ จึงกล้าพูด
ให้ใครต่อใครและหลานๆ ฟังอย่างไม่สะทกสะท้านว่าจะผิดไป

260

(คนที่ ม ากราบเรี ย นถามปัญ หาหลวงปู ่มี ม ากทั้ ง หญิ ง และชาย พระเณร
ข้าราชการชั้นและแผนกต่างๆ ส่วนมากเขามักเรียกท่านว่า หลวงปู่หรือปู่
ตามความถนั ด ใจ จึ ง กรุ ณ าทราบตามนี้ ว ่า มิ ใ ช่ค นเดี ย วจ� ำ พวกเดี ย วถาม
มีหลายคนหลายคณะด้วยกันและถามตอบเรื่อยมาจนถึงวาระสุดท้าย ปัญหา
จึงมีแปลกๆ ต่างๆ กันไปตามทรรศนะของแต่ละรายๆ)

ถาม

ปู่ครับ คนสมัยนี้ไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่ การเก็บรักษาและการใช้จ่ายไปตาม
ความจ�ำเป็นทีเ่ รียกว่าเหตุผลพาให้เก็บให้จ่ายรู้สก
ึ ว่ามีน้อยเต็มที จะมีกจ็ �ำพวก
คนเฒ่าคนแก่ทค
ี่ นสมัยปัจจุบน
ั ต�ำหนิว่าหัวโบราณเท่านัน
้ ชอบเก็บรักษา ไม่ค่อย
จ่ายกับอะไรอย่างง่ายดาย แต่คนสมัยนี้การเก็บรักษามีน้อยมาก แต่การจ่าย
รู้สึกมากจนกลายเป็นความสุรุ่ยสุร่าย ไม่นำ� พากับสมบัติสิ่งของมากกว่าความ
ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม การเทีย
่ วก็เก่ง ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ป็นความหายนะมักสนใจ ใฝ่ใจ
ชอบท�ำในสิ่งนั้นๆ จนเป็นนิสัย ดูว่าถ้าไม่ได้ทำ� อยู่ไม่ได้ ดิ้นรนกระวนกระวาย
ราวกับจะเป็นจะตายจริงๆ ถ้าได้ท�ำตามชอบใจแล้วดูว่าสนุกรื่นเริงเหมือนกับ
สิง่ นัน
้ เป็นสิรม
ิ งคลเสียจริงๆ ทัง้ ทีส
่ งิ่ นัน
้ เป็นสิง่ ไม่ดี จะพาให้เสียสมบัตเิ งินทอง
และเสียผู้เสียคน ปู่มีความเห็นอย่างไร ขอนิมนต์โปรดลูกหลานด้วย เผื่อว่าจะ
มีทางเยียวยาได้ ไม่ล่มจมฉิบหายไปตามๆ กันทั้งเขาทั้งเรา

ตอบ

การเก็บรักษานั้น มันมาทีหลังถ้าจะมา นอกจากจะไม่มีทางโผล่หัวขึ้นมาได้
เพราะความอยากมันล้นฝั่งอยู่แล้ว ส่วนมากความอยากจับจ่ายมันมาก่อน
เสมอ เพราะความอยากอันเป็นตัวภัยมันอัดแน่นอยู่ภายในใจของสัตว์ไม่มเี วลา
บกบางอยู่แล้ว คอยเสาะแสวงหาแต่สงิ่ จะมาสนองตลอดเวลาอยู่แล้ว ความสนใจ
ในการเก็บรักษาและการจับจ่ายตามความจ�ำเป็นจึงเกิดได้ยาก และไม่มีทาง
เกิดได้ถ้าไม่มีธรรมเข้าช่วยหักห้ามความอยากต่างๆ เช่น อยากกิน อยากใช้
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อยากประดับตกแต่งร้อยแปดอันหาประมาณไม่ได้ ด้วย มตฺตญฺญต
ุ า สทา สาธุ
ความรู้จักประมาณ ย่อมยังประโยชน์ให้ส�ำเร็จแล้ว
ดั ง นั้ น คนมี ธ รรมประดั บ ตั ว กั บ คนไม่มี ธ รรมและไม่ส นใจในธรรมเลย
ความเป็นอยู่ ความประพฤติ หน้าทีก
่ ารงาน อัธยาศัยใจคอ ตลอดความสงบสุข
ภายในตนและครอบครัวอันเกิดจากการจับจ่ายและการเก็บรักษา เกิดจากความ
ประพฤติการกระท�ำจึงต่างกันมาก ธรรมท่านจึงสอนให้นำ� ธรรมมีความสันโดษ
ยินดีในสมบัตท
ิ ม
ี่ อ
ี ยู่ของตนโดยเฉพาะไม่ลก
ุ ลาม ความรู้จก
ั ประมาณในการกิน
การใช้ การประพฤติตัว ตลอดการงานด้านต่างๆ เข้ามาดัดแปลงแก้ไขสิ่งที่ตน
่ อ
ี ยู่แล้วให้เจริญยิง่ ขึน
้ ไม่ปล่อย
เห็นว่าไม่ดแี ละบกพร่อง และบ�ำรุงส่งเสริมสิง่ ทีด
ตัวไปตามความอยากทีค
่ อยฉุดคอยลากให้ลงทางฝ่ายต�ำ่ อยู่ตลอดเวลา เพราะ
ผู้มีธรรมในใจก็เท่ากับรถมีเบรกห้ามล้อ ไม่เตลิดเปิดเปิงลงคลองลงเหวลงบ่อ
ล่มจมไปท่าเดียว ยังมีธรรมคอยสะกิดและยับยัง้ ตนไว้ได้ ไม่พงั ทลายไม่เป็นท่า
ไปกับสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายถ่ายเดียว
ธรรมต่างหากพาคนให้ดีมีความสงบสุขโดยทั่วกัน ส�ำหรับผู้มีธรรมปฏิบัติตาม
ธรรมได้มากน้อย ความอยาก ความทะเยอทะยานด้วยอ�ำนาจกิเลสราคะตัณหา
มิได้พาคนให้ดี มิได้ท�ำคนให้ดีมีความสงบสุขเจริญรุ่งเรืองและครองความสุข
แต่อย่างใด ตรงข้าม มันท�ำคนให้เป็นเจ้าทุกข์และเสียคนมามากต่อมากจน
ประมาณไม่ได้แล้ว จึงควรตืน
่ ตัวในความผิดและโทษทัณฑ์ทเี่ คยได้รบ
ั จากกิเลส
ชักจูงและพาให้ท�ำ ใจเป็นผู้รับผิดชอบในตัวเรา สติปัญญาเป็นผู้รับผิดชอบใน
ดวงใจ การกระท�ำอะไรจึงควรน�ำสติธรรมปัญญาธรรมมาใช้กบ
ั จิตผู้ดำ� เนินงาน
อยู่เสมอไม่มเี ว้น งานนัน
้ จะเป็นไปเพือ
่ ความราบรืน
่ ดีงาม ไม่ค่อยผิดพลาด หรือ
ไม่ผิดพลาด ถ้ามีธรรมสองประการนี้ก�ำกับใจและก�ำกับงาน ส่วนมากที่ทำ� ตัว
ผิดพลาดและผิดพลาดจนเลยขอบเขตแก้ไข ก็เพราะท�ำตามความอยากของกิเลส
ตัณหาตัวพาให้ตาฝ้าฟางเสียมากต่อมาก เวลาผิดและได้รับทุกข์ทัณฑ์ต่างๆ
แล้วก็มก
ั ไปโทษให้ผ้อ
ู น
ื่ และโทษให้ดน
ิ ฟ้าอากาศ เพือ
่ เป็นการออกตัวทัง้ ทีม
่ ใิ ช่
ทางออกอันชอบธรรมเลย การยอมรับผิดและแก้ตัวในทางที่ถูกที่ดีต่างหาก
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เป็นทางให้คนอื่นเห็นใจสงสาร และเป็นทางบรรเทาทุกข์ ทางพ้นจากความผิด
และโทษทัณฑ์ต่างๆ ได้
หลานๆ ควรทราบไว้ด้วยว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นไปตามคราวตามสมัย คือ
สมัยนีโ้ ลกเจริญทางด้านวัตถุและอารมณ์เครือ
่ งยัว่ ยวน ใจทีช
่ อบเสาะแสวง
อยู่แล้วจึงเข้ากันได้อย่างสนิทติดจมไม่มีวันอิ่มพอ โลกเจริญนั้นผิดกันกับ
ธรรมเจริญ โลกเจริญคนมีความทุกข์มากไปตามความเจริญของโลก ค�ำว่า
โลกเจริญกับกิเลสเครือ
่ งก่อทุกข์เจริญมันกลมกลืนเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ฉะนั้น โลกเจริญมากเพียงไร คนจึงได้รับทุกข์มากเพียงนั้น
ค�ำว่า กิ เลสๆ นั้นคือสิ่งสกปรกรกรุงรังและกดถ่วงบีบบังคับจิตใจสัตว์โลก
การบีบบังคับให้สัตว์โลกแสดงออกทางทวารหรือการกระท� ำต่างๆ ตลอด
ผลผลิตจึงเป็นทุกข์แก่สัตว์โลกอย่างแยกไม่ออก ส่วนมากถ้าโลกเจริญ ธรรม
มักเสือ
่ ม หรือธรรมเสือ
่ มจากจิตใจคน ความประพฤติการแสดงออกเป็นลุ่มๆ
ดอนๆ ต่อความถูกต้องดีงาม ผิดกับธรรมเจริญในใจคนอยู่มาก ค�ำว่าธรรม
เจริญนัน
้ มิได้หมายถึงการศึกษาเล่าเรียน การท่องบ่นจดจ�ำธรรมได้มาก
แม้จ�ำได้กระทั่งพระไตรปิฎกก็ไม่พ้นที่กิเลสจะยึดอ�ำนาจ น�ำความรู้นั้นๆ
มาเป็นเครื่องมือแสวงผลประโยชน์เพื่อมันจนได้ ถ้าไม่มีภาคปฏิบัติธรรม
ตามที่ศึกษาจดจ�ำมาเคลือบแฝงอยู่และเป็นคู่เคียงกันไป
ค�ำว่า ธรรมเจริญ นั้นเจริญที่ใจของผู้ประพฤติธรรม ใจมี หิริ-โอตตัปปะ
สะดุ้งกลัวต่อบาปกรรมอันลามก ไม่ชินชา ไม่สนิทติดใจในบาปว่าจะพา
ให้ดว
ี เิ ศษวิโสใดๆ ความประพฤติการกระท�ำมีขอบเขตเหตุผลในสิง่ ทีค
่ วร
หรือไม่ควร จิตใจมีความเมตตาสงสารเพือ
่ นมนุษย์และสัตว์ด้วยกัน ไม่ดถ
ู ก
ู
เหยียดหยาม ไม่กดขี่ข่มเหง ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่คดโกงรีดไถ รู้ใจท่าน
ใจเรา สมบัติท่านสมบัติเรา ไม่ล่วงล�้ำกล�้ำกรายสมบัติและจิตใจของกัน
และกัน การงานเพื่อตนและส่วนรวมก็สะอาดสุจริต ผลเกิดขึ้นก็สมบูรณ์
ไม่รั่วไหลแตกซึม ปฏิบัติได้เพียงที่กล่าวมาก็เรียกว่า ธรรมเจริญในหมู่ชน
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สังคมย่อมสงบเย็นทั้งส่วนใหญ่ส่วนย่อย เมื่อต่างคนต่างสนใจบ�ำรุงรักษา
ปฏิบัติธรรมขึ้นที่ใจ ไม่ปล่อยปละละเลยดังที่เป็นและเห็นๆ กันอยู่
ค�ำว่า โลกเจริญตามความนิยมนั้นมันเจริญด้วยความโลภ ความอยากได้
ไม่มอ
ี ม
ิ่ พอ เหมือนไฟได้เชือ
้ ซึง่ สุดท้ายก็เผาตัวเองนัน
่ แลก่อนอืน
่ เจริญด้วย
ความโกรธ ผูกอาฆาตมาดร้ายหมายจองเวร เจริญด้วยราคะตัณหาความ
คึกคะนองน�้ำล้นฝั่งไม่มีความพอดีเป็นฝั่งเป็นฝาปิดกั้นไว้บ้างเลย เจริญ
ด้วยความลุ่มหลงอันเป็นรากฐานแห่งความประมาทไม่มีประมาณว่าจะ
รู้สึกตัวเมื่อไร
ค�ำว่า ธรรมเจริญตามความนิยมและยอมรับของปราชญ์นั้น หมายถึง
ความเจริญทางใจ ใจมีความยุตธ
ิ รรมทัง้ แก่ตนและผู้อน
ื่ สัตว์อน
ื่ ไม่ลำ� เอียง
อันเป็นการบิดเบือนความจริง ผู้มีธรรมเจริญภายในใจย่อมสงบเย็น มีฝั่ง
มีฝา มีกฎเกณฑ์ด้วยความประพฤติการแสดงออก ไม่ผาดโผนโจนทะยาน
ไม่สั ง หารผู้อื่น อย่า งเลือดเย็น เพราะการแสวงผลรายได้ข องตน ค� ำว่า
โลกเจริญกับธรรมเจริญ มีเหตุและผลต่างกันดังกล่าวมา จงพากันน�ำไปพิจารณา
และปฏิบัติตาม ผลดีจะเป็นความสุขความเจริญแก่ตัวเอง ปู่นี้แก่มากแล้ว
ไม่หวังความเสื่อมและความเจริญในด้านใดมากกว่าการประคองขันธ์พอถึง
วันตายเท่านั้น

ถาม

ก่อนปู่จะได้มาบวชในพระพุทธศาสนา ปู่คด
ิ อยากจะบวชเองโดยนิสย
ั ชอบหรือ
มีเหตุอันใดบังคับให้ปู่ต้องบวช

ตอบ

การคิดอยากบวชและการคิดจะบวชนั้น เคยมีในใจของปู่อยู่แล้ว แต่ไม่รุนแรง
ถึงขนาดจะออกบวชในระยะนั้นได้ ปู่ก็อยู่ไปสร้างโลกไปเหมือนโลกอยู่กัน
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ถาม

เหตุ ที่ ปู ่จ ะได้บ วชจริ ง เป็น อย่า งไร เล่า ให้พ วกลู ก หลานฟัง พอเป็น คติ บ ้า ง
บางทีอาจได้เดินตามหลังปู่ก็เป็นได้ เพราะโลกนี้มัน อนิจฺจํ ไม่แน่นอนเสมอไป

ตอบ

มันเรื่องน่าอับอาย ปู่ไม่อยากเล่า ถ้าไม่ขายหน้าเขาก็อาจขายหน้าตัวเอง
แม้เราจะเป็นคนดีตามจารีตประเพณีของโลกอยู่ ก็ไม่น่าจะพ้นมลทินโทษไปได้
ปู่จึงไม่อยากเล่า ดีไม่ดีปู่กับลูกหลานที่ก�ำลังนั่งฟังการสนทนากันอยู่เวลานี้
อาจเกิดความรู้สึกสลดสังเวชใจขึ้นก็ได้ และอาจคิดว่าปู่จนตรอกจึงออกบวช
มิได้ออกบวชด้วยความสมัครใจมาแต่ต้น ผลจากการฟังก็จะไม่เป็นมงคลแก่
ลูกหลาน อย่าให้ปู่เล่าเลย

ถาม

โปรดเถิดปู่ พระขนาดปู่นี้ไม่มีใครกล้าต�ำหนิได้ลงคอแหละ จะดีหรือชั่ว ปู่ก็
แหวกว่ายผ่านมาแล้ว ปู่พ้นภัยไปหมดแล้ว จึงไม่มีที่น่าต�ำหนิ นอกจากฟังเป็น
นิทานปู่กับหลานเท่านั้น จึงขอนิมนต์ปู่โปรดลูกหลานบ้างเถิด

ตอบ

ปู่จะพูดตรงไปตรงมาและสรุปความย่อๆ เลยนะหลาน เดิมปู่เป็นคนขยันขันแข็ง
รับผิดชอบครอบครัวอย่างจริงใจ แต่การท�ำมาหาเลีย
้ งครอบครัวไม่ค่อยสมบูรณ์
เท่าที่อยากให้เป็น ขาดๆ เขินๆ ซึ่งท�ำให้ปู่คิดสงสารครอบครัวอยู่ไม่วาย
จึงคิดและตัดสินใจลงไปรับจ้างท�ำนาทางภาคกลาง พอได้เงินแล้วก็กลับมาบ้าน
แต่เจ้ากรรมมาเจอเมียมีชู้ ตอนนี้ปู่เกือบเสียคนไปทั้งคนอย่างไม่คาดฝัน
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ถาม
ตอบ

เสียคนอย่างไรปู่

ก็มาเจอเมียก�ำลังเริงรักหักสวาทอยู่กบ
ั ชายชู้อย่างต�ำตาละซิหลาน ใครจะทนได้
ปู่จึงเกือบเสียคนไป คือขณะนั้นเองขณะที่ปู่แอบด้อมมาดูตามค�ำบอกเล่าของ
ชาวบ้านเวลาเงียบๆ ดึกสงัด พร้อมกับดาบอันคมกริบอยู่ในมือ เงือดเงื้อดาบ
สุดแรงเกิดจะฟาดฟันลงให้ขาดสะบั้นไปทั้งเมียทั้งชายชู้ แต่เผอิญชายชู้มอง
เห็นก่อน ยกมือขึ้นไหว้ปู่จนตัวสั่นเทาๆ ขอชีวิตชีวาไว้ พร้อมทั้งยอมสารภาพ
ความผิดที่ท�ำลงไปทุกอย่าง ขณะจิตสะดุดขึ้นเตือนว่าเขายอมแล้ว อย่าท�ำๆ
จะเป็นความเสียหายเพิ่มเข้าอีกโดยไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นเลย ประกอบกับใจ
เกิดความสงสารชายชู้ผ้ก
ู ลัวตายสุดขีด ใจเลยอ่อนลง แล้วเรียกร้องให้ชาวบ้าน
มาดูเหตุการณ์ในขณะนั้นจนหายสงสัยในข้อเท็จจริงทั่วหน้ากันแล้ว ประชุม
ญาติและผู้ใหญ่บ้านจะเอาเรื่องอย่างหนัก ชายชู้ยอมรับทุกอย่าง จึงปรับไหม
ด้วยเงินจ�ำนวน……………..พร้อมกับประกาศยกเมียให้ชายชู้นน
ั้ อย่างเปิดเผยใน
ชุมนุมชน ตัดกรรมตัดเวรหายห่วงไปเสียที
หลังจากนั้นมีแต่ความสลดสังเวชใจเป็นก�ำลัง คิดเรื่องอะไรในโลกไม่มีความ
ลงใจติดใจที่จะท�ำที่จะอยู่แบบโลกเขาอยู่กันต่อไป ใจหมุนไปทางบวชเพื่อหนี
โลกอันโสมมนีใ้ ห้พ้นมันโดยถ่ายเดียว อย่างอืน
่ ใจไม่ยอมรับเลย มีการออกบวช
หนี โ ลกเพื่ อ ความพ้น ทุ ก ข์ไ ปนิ พ พานตามเสด็ จ พระพุ ท ธเจ้า พระสาวกท่า น
อย่างเดียวเท่านั้นเป็นที่ลงใจและสมัครใจอย่างเต็มที่ ไม่มีอะไรมาขัดแย้ง
ปู่จึงได้มาบวชและปฏิบัติธรรมอย่างถึงใจเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้
นี่ แ ลสาเหตุ ที่ จ ะให้ปู ่อ อกบวชอย่า งรวดเร็ ว เพราะความสั ง เวชเบื่ อ หน่า ย
ประทับใจปู่จริง และตอนนีแ
้ ลเป็นตอนทีป
่ ่บ
ู วชด้วยศรัทธาความอยากบวชจริง
ไม่มีอะไรจะห้ามไว้ได้ เนื่องจากความเบื่อหน่ายในเหตุการณ์ที่ประสบมาและ
คิดกว้างขวางเท่าไรก็ยิ่งเกิดความเบื่อหน่ายมากขึ้นถึงกับต้องบวชดังใจหมาย
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ถาม
ตอบ

แล้วหญิงคนนั้นเธออยู่กับผัวใหม่หรือปู่

มันจะอยู่กับเทวดาตนไหน ปู่ก็ไม่คิดกับมันให้สิ้นเปลืองความคิดเลยนะหลาน
ปู่กระเทือนใจกับมันเต็มประดา ยังเส้นยาแดงเท่านั้นที่มันจะตายกับผัวใหม่
มันน่ะ นับว่าบุญมันบุญปู่ที่ไม่ได้สร้างกรรมหนักต่อกัน

ฉะนั้น หลานๆ จึงจ�ำไว้เป็นคติจนวันตายจากกันกับผัวกับเมียของตนนะ
อย่าท�ำลายจิตใจกันด้วยความลามกจกเปรตนี้เป็นอันขาด แม้จะทุกข์
เพราะอะไรก็ยอมทุกข์เถอะหลาน แต่อย่าไปเสี่ยงทุกข์กับมหันตทุกข์
นี้เป็นอันขาด ปู่ขอห้าม อย่าพากันฝืนเด็ดขาดจนวันตายจากกันระหว่าง
ผัวเมีย ที่ธรรมท่านกล่าวไว้ว่า กาเมสุ มิจฉาจาร นั้นเป็นบาปหนัก ปู่เชื่อ
ประจั ก ษ์ใ จปู ่เ อง เพราะมหั น ตทุ ก ข์จ ริ ง ๆ ฝ่า ยที่ ท� ำ ลายจิ ต ใจของอี ก
ฝ่ายหนึ่งนั้นแลเป็นผู้ท�ำกรรมหนักที่สุด ไม่มีอะไรรับไว้ได้ จะว่ากรรม
หม้อนรกแตกก็ไม่ผด
ิ ปู่เชือ
่ ธรรมข้อ กาเมสุ มิจฉาจาร อย่างถึงใจแต่บด
ั นัน
้ มา
จึ ง รี บ บอกลู ก ๆ หลานๆ อย่า พากั น คิ ด คะนองหาญท� ำ เป็น อั น ขาด
จงสุขจงทุกข์ เป็นและตายไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อกัน
จนถึงวัน อวสานต่อกัน เถิด ชื่อว่าฝากเป็น ฝากตายต่อกันโดยธรรมแท้
ที่เล่าให้หลานๆ ฟังก็เพื่อเป็นคติเตือนใจเท่านั้น ไม่งั้นปู่จะเล่าให้เสีย
น�ำ้ ลายท�ำไม
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ถาม

น่าสลดใจมากฟังเรื่องปู่แล้ว แต่ท�ำไมโลกปัจจุบันจึงชอบท�ำลายจิตใจกันด้วย
ศีลธรรมข้อ กาเมสุ มิจฉาจาร เอานักหนาเล่าปู่

ตอบ

คาถาไฟในโลกันตนรกมันกล่อมได้สนิท โลกปัจจุบน
ั จึงเคลิม
้ หลับไปตามคาถาไฟ
นั้นโดยไม่คิดจะตื่นกันบ้างเลย ฉะนั้น ค�ำว่าโลกเจริญกับไฟนรกเจริญในผู้นั้น
จึงมาพร้อมๆ กัน และค�ำว่าธรรมเจริญกับสวรรค์นิพพานเจริญในผู้นั้นจึงมา
ในขณะเดียวกัน ผู้ใดเชื่อธรรม ผู้นั้นจะเจริญสมหวัง ผู้ใดเชื่อกิเลสตัณหา ผู้นั้น
จะนับวันล่มจมไปเรือ
่ ยๆ จนจมมิดในทีส
่ ด
ุ ไม่มใี ครและอะไรช่วยได้ ทัง้ นีเ้ พราะ
พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ไม่เคยโกหกโลก ก็พระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลก
เต็มพระทัย จะเอาอะไรมาโกหกหลอกลวงสัตว์โลกเล่า นอกจากกิ เลสซึ่ง
ไม่เคยสงสารปรานีใครเท่านั้น มันจึงสนุกหลอกสัตว์โลกให้ล่มจมเรื่อยมา
ไม่เคยน�ำความจริงมาสอนโลกเลย

ถาม
ตอบ

การบวชในศาสนายากล�ำบากไหมปู่

ถ้าบวชตามแบบพระพุทธเจ้าแลสาวกท่านก็ยากล�ำบาก ปู่อยากพูดเต็มปาก
ว่าไม่มีอะไรยากล�ำบากเกินงานของพระเลย
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ถาม

ท�ำไมจึงเป็นเช่นนัน
้ ทัง้ ทีโ่ ลกเขามาพบกันคุยกันถึงเรือ
่ งงานการต่างๆ ของโลก
ใครพูดออกมาก็น่าฟังพอๆ กันว่ายากว่าล�ำบาก ไม่มแี ม้ผ้เู ดียวว่าง่ายว่าสบายเลย
แต่แล้วงานของพระเป็นงานอะไรกันจึงยากล�ำบากจนไม่มีอะไรเทียบเล่าล่ะปู่

ตอบ

งานบวชทีท
่ ำ� ตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นงานทวนกระแสของโลก
ที่กิเลสวัฏวนบงการอยู่รอบจิตรอบทิศรอบด้าน ไม่มีช่องว่างพอหายใจได้
สะดวกต่อการบ�ำเพ็ญบ้างเลย เป็นงานทวนกระแสความดึงดูดของกิเลส
ในโลกทั้งมวล จึงเป็นงานยากล�ำบากมาก เหมือนกลิ้งครกขึ้นภูเขานั่นแล
ล�ำบากขนาดไหนคิดดูก็พอรู้ได้ ไม่จ�ำต้องบอกต้องแจง

ถาม

ก็เห็นพระท่านบวชอยู่ตามวัด ท่านสบายดี ไม่ต้องวิ่งเต้นขวนขวายหาอะไร
ถึงเวลาญาติโยมก็นำ� มาถวาย ฉันอิม
่ แล้ว อยากหลับนอนวันยังค�ำ่ และตลอดรุง่
ก็ยังได้ เพราะไม่มีใครไปรบกวนท่านเนื่องจากเขาเคารพนับถือนี่ปู่

ตอบ

ถ้าจะบวชมาเรียนเพียงวิชา “กินแล้วนอน” อย่างเดียว มันก็สบายในขณะ
นอนหลับอยู่ แต่พอตื่นนอนขึ้นมาละซิ ใจมันดิ้นรนกวัดแกว่ง เพราะกิเลส
ราคะตัณหาได้รับอาหารจากการกิ นมากนอนมากพอตัวแล้วรบกวนใจ
การนอนมากมันเป็นเครื่องเสริมธรรมให้เจริญรุ่งเรืองภายในใจเมื่อไร
นอกจากมันเสริมกิเลสราคะตัณหาให้มีก�ำลังกล้าพาวิ่งพาเหาะพาบินไป
ทัว่ โลกดินแดนเพือ
่ หาตัวเมียอย่างเดียว แบบหมุนติว้ เป็นกงจักร อะไรห้าม
ไม่ยอมอยู่เท่านั้น มันจะเป็นสุขสบายเป็นสวรรค์วิมานเพราะการกินมาก
นอนมากอะไรกัน อย่าพากันคิดผิดจากคลองธรรมไปซิหลาน การมองกัน
แบบนั้นมันมองด้วยสายตาโลก สายตากิเลส มิใช่มองด้วยสายตาธรรม
เพื่อฆ่ากิเลสนี่
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ถาม
ตอบ

จะคิดจะท�ำอย่างไรปู่ จึงจะถูกต้องตามคลองอรรถคลองธรรมของพระพุทธองค์
ต้องคิดดังที่ปู่บอกละซิว่า การออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรมโดยชอบ ก็คือการ
ออกสู่แนวรบกับกิเลสเพื่อชัยชนะข้าศึกศัตรูหมู่กิเลสมาร อันเป็นหมู่มาร
และเสนามาร ซึง่ ต้องรบต้องห�้ำหัน
่ กันเต็มฝีมอ
ื และก�ำลังวังชา สติ ปัญญา
ศรัทธา ความเพียร ที่มีอยู่ ไม่มีค�ำว่าออมแรง ใครออมแรงท�ำเหยาะๆ
แหยะๆ คนนั้นต้องแพ้อย่างหมอบราบคาบหญ้าไม่สงสัย

การเข้าสู่แนวรบ ทางโลกเขาถือว่าเป็นความสุขสบายหรือ ไม่มีใครถือว่า
เป็นความสุขความสบาย เพราะจะไปฆ่าฟันรันแทงกับข้าศึก จนเห็นด�ำเห็นแดง
เห็นเป็นเห็นตาย เห็นแพ้เห็นชนะกัน จะไปเอาความสุขมาจากอะไรที่ไหนกัน
ก็คนฆ่ากันนี่ มีแต่ความวิตกกังวล ความกลัวเป็นกลัวตายเต็มหัวใจนั่นแล
แล้วจะเอาความสุขสบายมาจากไหนกัน การบวชเพือ
่ บ�ำเพ็ญธรรมความดีงาม
และเพื่อรื้อถอนกิเลสเชื้อวัฏฏะวนขนกองทุกข์ออกจากใจ ก็คือการเข้าสู่
สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมโดยถือเอาภพเอาใจเราเป็นเวที เป็นสนามรบ
ต่อสู้กบ
ั กิเลสประเภทต่างๆ ด้วยวิธเี ดินจงกรมรบ ยืนรบ นัง่ สมาธิภาวนารบ
นอนภาวนารบ ด้วยสติ ปัญญา ศรัทธา ความเพียร ไม่ลดละท้อถอย ทุกอาการ
ของจิตที่เคลื่อนไหวมันเป็นเรื่องของกิเลส มีราคะตัณหา เป็นต้น ไหวตัว
่ ข้าศึกประจัญหน้าอยู่ทก
ุ อิริยาบถและทุกอาการ
เพื่อท�ำลายเราทัง้ สิ้น เมือ
ที่เคลื่อนไหวของจิตเช่นนี้ นักบวชคือนักรบศิษย์ตถาคต รูปใด องค์ใด
จะยอมตัวล้มนอนคอยให้กเิ ลสสับย�ำขย�ำเป็นอาหารอันอร่อยกินเลีย
้ งกันเล่า
นั ก บวชลู ก ศิ ษ ย์ต ถาคตต้อ งเตรี ย มลวดลายคอยรั บ คอยรบข้า ศึ ก ด้ว ย
ความเพียร มีสติปัญญาเป็นอาวุธ มีศรัทธา ความเพียร เป็นเครือ
่ งหนุนอยู่
ตลอดแนวรบ คืออิรย
ิ าบถต่างๆ ไม่เผลอตัว ทัง้ ตัง้ รับ ทัง้ รุก ทัง้ บุก ทัง้ ท�ำลาย
ข้าศึกไม่ให้เข้าใกล้ชิดตัวได้ จะเป็นภัยแก่ตัวเอง แล้วอาการของนักบวช
ลูกศิษย์ตถาคตที่กล่าวมาเหล่านี้ เป็นอาการแห่งผู้อยู่สบายด้วยการบวช
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อะไรกัน นอกจากกองทุกข์ล้วนๆ ด้วยงานคือการรบฟันกับกิเลสประเภทต่างๆ
เพื่อชัยชนะอย่างยอดเยี่ยมและอยู่เป็นบรมสุข หลังจากก�ำชัยได้โดยเด็ดขาด
ไม่มชี น
ิ้ ต่อโดยประการทัง้ ปวงแล้ว บวชแบบนีต
้ ้องทุกข์ลำ� บากด้วยกัน นอกจาก
บวชแบบหมูขึ้นเขียงให้กิเลสสับย�ำนั้น อาจสบายอยู่บนเขียงขณะที่มีดหั่น
ั แก่แล้ว
ยังไม่มาถึงหลังหมู แต่พอมีดหัน
่ มาถึงแล้ว....หลานคิดเอาเองก็แล้วกัน ปู่มน
อธิบายไม่ได้ละเอียดลออนักแหละ

ถาม

โอ้โฮ การบวชนั้นมันยากล�ำบากถึงขนาดนี้เชียวหรือปู่ หลานๆ นึกว่าบวชแล้ว
สบาย นับว่าคิดผิดไปมากและนาน เพิ่งจะรู้เรื่องของการบวชว่ายากล�ำบาก
วันนี้เอง ต้องขอโทษปู่มากๆ ที่ได้ละลาบละล้วงปู่โดยไม่รู้สึกตัว

ตอบ

ปู่นม
ี่ น
ั ชีวต
ิ เดนตายจากการบวชแล้วปฏิบต
ั ธิ รรมมาโดยล�ำดับนับแต่ขน
ั้ เริม
่ แรกบวช
เรือ
่ ยมา ทีพ
่ อลืมหูลม
ื ตาอ้าปากพูดได้บ้างก็ตอนแก่แล้วนีแ่ ล จะเพราะกิเลสมันแก่
ไปด้วยสังขารเราหรือว่ามันตายไปหมดทัง้ โคตรทัง้ แซ่ของมันแล้ว ปู่กเ็ ข็ดหลาบ
และเบือ
่ จะตามหามันอีก เพราะเคยเป็นคู่เดือดคู่แค้นกันมาแต่วน
ั เริม
่ ออกบวช
จนถึงวัยแก่อยู่แล้ว มันเป็นของดิบดีวิเศษวิโสอะไรกว่าธรรมของพระพุทธเจ้า
เราพอจะตามหามันให้เพิม
่ ความเคียดแค้นเข้าไปอีก แม้ไม่ตามหามัน แต่บงั เอิญ
เดินทางมาเจอหน้ากันเข้า กลด มุ้ง บาตร ที่สะพายและแบกอยู่บนบ่าปู่อย่าง
หนักอึ้งนั้น ปู่ยังจะลืมคิดว่ามีบริขารอยู่บนบ่าไป โดดเข้าฟัดกับกิเลสตกเวที
ให้บุญมันด้วย กุสลา ธมฺมา อย่างหายห่วงแล้ว จึงจะย้อนมามองดูบ่า บริขาร
ชิ้นไหนตกไปที่ใดขณะที่ฟาดฟันกับกิเลสอยู่นั้น จึงจะไปเที่ยวหาเก็บเอามา
พูดถึงกิเลสเมื่อไร ใจปู่มันเป็นบ้าหน้านักรบขึ้นมาทันที เพราะความเคียดแค้น
ที่ มั น จั บ หั ว ปู ่ใ ส่เ ข้า กองทุ ก ข์น ้อ ยใหญ่แ ละไสให้ไ ปเกิ ด ที่ นั้ น ที่ นี้ ให้ต กนรก
หมกไหม้ ใช้ภพใช้ชาติไม่มีวันจบสิ้นลงได้แต่ไหนแต่ไรมา จนนับภพนับชาติ
ของตัวเพียงคนเดียวไม่จบได้ เนื่องจากมีมากต่อมาก ไม่มีอะไรมากเท่าเลย
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ถาม
ตอบ

การเกิด-ตายของคนของสัตว์มีมากขนาดนั้นเชียวหรือปู่

ท�ำไม่จะไม่มากเล่า ก็กิเลสมันท�ำนาบนหัวคนหัวสัตว์มีหน้าแล้งหน้าฝนเมื่อไร
มันท�ำของมันอยู่ตลอดกาลสถานที่เรื่อยมา และยังจะเรื่อยไปไม่มีสิ้นสุดยุติ
ถ้าไม่ลากคอมันลงจากหัวใจมาเผาด้วยตปธรรมให้แหลกแตกกระจายเป็น
ผุยผงไปเสียเมือ
่ ไร จะต้องถูกมันจับมัดจ�ำจองเข้าสู่ภพน้อยภพใหญ่อยู่ตราบนัน
้
ไม่มีอะไรมามีอ�ำนาจเหนือมันได้นอกจากธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเดียว

ถาม
ตอบ

ปู่เคยเกิดมากี่ชาติกว่าจะถึงชาติปัจจุบันนี้

ก็บอกแล้วว่านับไม่ได้ จะมาถามกี่ภพกี่ชาติอะไรกันอีก ไม่มีอะไรมากยิ่งกว่า
ภพชาติของสัตว์รายหนึง่ ๆ ทีต
่ ายเก่าตายใหม่ ถ้ารวมกันเข้าโลกมนุษย์มอง
เห็นแล้วตับแตก ดีฝ่อ ขาหักวิ่งเตลิดเปิดเปิงเอาตัวรอดเพราะความกลัว
ซากผีที่ตายเก่าใหม่เกลื่อนแผ่นดินถิ่นอาศัยตลอดแดนโลกธาตุ ไม่มีที่
จะจรดลงกระทั่งปลายเข็ม จะว่าไง ยังไม่เชื่อความจริงที่พระพุทธเจ้าแสดง
ไว้อยู่หรือ แล้วจะเชื่อใครที่ดีเลิศกว่านี้ ถ้าเชื่อกิ เลสดังที่เคยเป็นมาก็ต้อง
จมลงไปนับภพชาติของตนไม่จบอีกนั่นแล ความจริงเป็นอย่างนี้ ปู่เชื่ออย่าง
ไม่มีเงื่อนไข ใครจะว่าโง่ก็ว่าไป แต่ปู่ไม่ยอมแก้ไขโง่แบบนี้เด็ดขาด จะยอมโง่
แบบนี้ตลอดไป
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ถาม
ตอบ

จะท�ำอย่างไรจึงจะพ้นจากการนับชาติไม่จบสิ้นเล่าปู่

ก็ต้องท�ำความดี มีการบ�ำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ซึ่งเป็นเหมือน
ดาบอันคมกล้าตัดกิเลส ตัณหา ตัดภพ ตัดชาติ ให้เบาบางและสั้นเข้ามา
เมื่อบ�ำเพ็ญอยู่โดยสม�ำ่ เสมอ ไม่ลดละปล่อยวาง ความดีเหล่านี้ย่อมจะมี
ก�ำลังกล้าขึ้นโดยล�ำดับและตัดกิเลสตัดภพชาติให้สั้นเข้ามาจนถึงภพชาติ
ปัจจุบน
ั และรู้เท่าทันพร้อมทัง้ ตัดกิเลสอันเป็นเชือ
้ แห่งภพทีฝ
่ ังอยู่ภายในใจ
ให้ขาดกระเด็นออกเป็นผุยผงไม่มีชิ้นต่อกันกับใจอีกเลย แล้วภพชาติ
จะเรียกโคตรแซ่ที่ไหนจะมาพาให้เกิดแก่เจ็บตายเพื่อหาบหามกองทุกข์
น้อยใหญ่อก
ี ต่อไปเล่า ถ้าลงใจได้บริสท
ุ ธิล
์ ้วนๆ แล้ว เมือ
่ ใจได้ถงึ ขัน
้ นีแ
้ ล้ว
กิเลสอย่างไรก็เรียกไม่กลับแน่นอน
ปู่กับกิ เลส มันเคยฟัดกันมาอย่างโชกโชนถึงขนาดใครดีใครอยู่ ใครไม่เก่ง
จงบรรลัย สุดท้ายกิเลสบรรลัย พระพุทธเจ้าบรมศาสดาของพวกเราเพียงสลบ
เท่านั้น ส�ำหรับปู่เองเมื่อลมหายใจสิ้นเมื่อไร ไม่อยู่ ปู่ต้องไป ขี้เกียจแบกหาม
ธาตุขันธ์อันนี้เต็มประดาแล้ว

ถาม
ตอบ

ปู่จะกลับมาเกิดให้ลูกหลานได้กราบไหว้อีกหรือเปล่า

ฟังธรรมนัน
่ ฟังให้ดี ฟังเพือ
่ สติปัญญา อย่าฟังเพือ
่ กิเลสหัวเราะ ปู่โง่ๆ ยังอดขัน
ไม่ได้ จะสอนอย่างไร สอนโลกจึงจะเข้าใจ ฟังไปเท่าไรๆ ก็ไม่พ้นกิเลสมา
กอบโกยผลรายได้ไปกินหมด มีแต่ตัวเปล่า กิเลสมันฉลาดดังที่เห็นๆ อยู่นี้แล
แต่มันท�ำสัตว์ให้โง่ไม่มีอะไรเกินมัน
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ถาม

คนส่วนมากสงสัยเรื่องบุญ-บาป นรก สวรรค์ นิพพาน ว่าจะมีจริงดังธรรม
ท่านสอนไว้หรือไม่หนอ พระพุทธเจ้าผู้สอนธรรมเหล่านี้ก็เข้าสู่นพ
ิ พานไปนาน
สองพันกว่าปีแล้ว พระวาจาของพระองค์จะยังศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือไม่หนอ ดังนี้
มีมากในชาวพุทธเราเองนี่แล สงสัยและพูดกันอยู่ทั่วไป

ตอบ

ข้อนี้ก็น่าเห็นใจ เมื่อไม่รู้ไม่เห็นประจักษ์กับตัวเองตามที่ท่านบอกไว้ก็อดสงสัย
ไม่ได้ เป็นธรรมดาของคนมีกิเลสตัวมืดมิดปิดทวาร แต่อย่างไรก็ตามถ้าสนใจ
ในเหตุผลอรรถธรรมอยู่แล้วก็มท
ี างจะรู้จะเห็นและเชือ
่ ได้ไม่สด
ุ วิสย
ั ข้อส�ำคัญ
เราเป็นลูกชาวพุทธทีท
่ รงประกาศสอนธรรมะไว้ด้วยความถูกต้องแม่นย�ำ
่ รัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทก
ุ มุม ไม่มผ
ี ด
ิ พลาด
ตามหลักแห่งสวากขาตธรรม ทีต
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแม้แต่น้อย จึงควรยกศาสดาเป็นหลักใจ
ไว้จะดีกว่ายกความสงสัยไว้ท�ำลายใจ

ส่วนความเข้าใจว่า บาป บุญ นรก สวรรค์ นิพพาน ไม่มี นั้นเป็นเรื่องของกิเลส
ปิดตาใจไว้ ไม่ยอมให้สัตว์โลกรู้เห็นสิ่งมีอยู่นั้นๆ ตามความเป็นจริงของสิ่งที่มี
ที่เป็น ไม่ใช่ดินฟ้าอากาศมาปิดเรื่อง บาป บุญ นรก สวรรค์ นิพพาน เหล่านี้
แม้พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ตลอดพระสาวกของพระพุทธเจ้าทัง้ หลายก็ไม่มี
พระองค์ใ ดองค์ใ ดเคยรู ้เ คยเห็ น มาก่อ นที่ ธ รรมยั ง ไม่เ ข้า สู ่พ ระทั ย และสู ่ใ จ
ต้องปฏิบต
ั ล
ิ บ
ู ๆ คล�ำๆ ก�ำด�ำก�ำขาวไปก่อน ดังพระพุทธเจ้าของเราก็เคยทราบ
ในพระประวัตวิ ่าทรงบ�ำเพ็ญทดลองหลายวิธี จึงทรงพบเงือ
่ นแห่งความถูกต้อง
อันเป็นสายทางที่จะให้ตรัสรู้ธรรม วิธีนั้น คือ อานาปานสติ ก�ำหนดลมหายใจ
เข้าออก โดยมีพระสติปัญญาสังเกตในวิธีการที่ทรงบ�ำเพ็ญ จนปรากฏผลเป็น
ความสงบเย็นและแน่พระทัยว่าถูกทาง
ปฐมยาม ก็ทรงบรรลุ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติถอยหลังที่ไม่เคย
บรรลุมาก่อนได้ ประจักษ์พระทัยหายสงสัยโดยไม่มีใครบอกเล่า มัชฌิมยาม
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ก็ทรงบรรลุ จุตป
ู ปาตญาณ ทรงรู้ความจุตแ
ิ ละความเกิดของสัตว์ทงั้ หลายไม่มี
ประมาณได้โดยไม่มีใครบอกเล่า พอปัจฉิมยาม ก็ทรงบรรลุ อาสวักขยญาณ
ญาณความรู้แจ้งความสิน
้ ไปแห่งอาสวะกิเลสทัง้ มวล ไม่มห
ี ลงเหลือในพระทัยเลย
พร้อมด้วย วิชชา ๓ อภิญญา ๖ เป็นต้น ทะลุถงึ โลกวิทู รู้แจ้งโลกในและโลกนอก
ตลอดทั่วถึง หายสงสัยโดยประการทั้งปวง สิ่งใดมีทั้งดีและชั่ว ตลอดธรรม
อันประเสริฐเลิศเลอเหนือโลกสงสารก็ทรงรู้เห็น และยอมรับว่ามีว่าเป็น ไม่ทรง
ลบล้าง และทรงปฏิบต
ั ต
ิ ามสิง่ ทีม
่ ท
ี เี่ ป็นนัน
้ ๆ ตามทีท
่ รงเห็นควรว่าจะควรปฏิบต
ั ิ
ต่อสิ่งนั้นๆ อย่างไรบ้าง และทรงสั่งสอนมวลสัตว์ด้วยวิธีการที่ทรงปฏิบัติและ
ทรงรู้ทรงเห็นมา เป็นศาสนธรรมที่คงเส้นคงวาด้วยความถูกต้องแม่นย�ำมา
ตลอดปัจจุบันคือวันนี้ เพราะความจริงไม่ขึ้นอยู่กับกาลสถานที่ ไม่เกี่ยวกับ
การยังทรงพระชนม์อยู่และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแลสาวกทั้งหลาย
แต่ขึ้ น อยู ่กั บ ความจริ ง ที่ เ คยมี เ คยเป็น อย่า งไร ก็ มี อ ยู ่เ ป็น อยู ่อ ย่า งนั้ น
พระพุทธเจ้าแลสาวกทัง้ หลายได้ทรงปฏิบต
ั แ
ิ ละรู้เห็นบาป บุญ นรก สวรรค์
นิพพาน มาแล้วอย่างเต็มพระทัย จึงทรงน�ำความจริงนั้นๆ มาประกาศ
ธรรมสอนโลก และทรงเป็นศาสดาเต็มองค์ รู้เห็นธรรมเต็มพระทัย มิได้
มีอะไรปลอมแปลงแฝงอยู่ในพระทัยบ้างเลยแม้น้อย ดังนั้นสิ่งที่รู้ที่เห็น
และทีส
่ งั่ สอนจึงเป็นของจริงเต็มส่วน ควรแก่การปฏิบต
ั ต
ิ ามด้วยความหาย
สงสัยกังวลอย่างยิ่ง
ถ้าลงพระพุทธเจ้าเป็นทีล
่ งใจเชือ
่ ไม่ได้แล้ว จะไปเชือ
่ ใครได้ในไตรภพ คนๆ นัน
้
ก็นับว่าหมดหวังและหมดทางเยียวยารักษา ถ้าเป็นโรคก็สุดวิสัย คอยแต่
ลมหายใจเท่านัน
้ ถ้าจะเตรียมหีบเตรียมโลงก็ควรแล้ว เดีย
๋ วจะเน่าเฟะเต็มบ้าน
ที่กล่าวมาเหล่านี้คือข้อยืนยันของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาและน�ำธรรมมา
สอนโลก
ส่วนกิเลสตัวพาสัตว์โลกให้สวมแว่นตาด�ำมองอะไรเป็นหลังหมีไปทัง้ ตัวนัน
้
มันมีคณ
ุ สมบัตอ
ิ ะไรสัตว์โลกจึงเชือ
่ มันเอานักหนา ถึงกับไม่ยอมรับความจริง
อะไรจากธรรมบ้างเลย กิเลสหมดทัง้ โคตรแซ่พ่อแม่ลก
ู เต้าเหล่าหลานเหลน
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ของมันมีกเิ ลสตัวใดโคตรแซ่ใดบ้างอุตริเกิดไปเห็น สวรรค์ นิพพาน แม้เพียง
ขณะสายฟ้าแลบ พอจะมีแก่ใจมาบอกและชักชวนสัตว์โลกให้ไปสวรรค์
นิพพาน กันบ้าง มีแต่มันหลอกมันต้มตุ๋นสัตว์โลก ฉุดลากสัตว์โลกให้ไป
ตกนรกทั้งเป็นทั้งตายเรื่อยมาแต่ต้นก�ำเนิดของมันโน่น ทั้งที่มันปฏิเสธว่า
นรกไม่มี แต่แล้วก็มันนั่นแลจับสัตว์โยนลงหม้อนรกทั้งเป็นทั้งตายด้วย
ความใจด�ำน�้ำโสโครกที่สุด ไม่มีอะไรจะเป็นจอมหลอกลวงสัตว์โลกอย่าง
แยบยลยิ่งกว่ากิเลสชนิดต่างๆ
ความมุง่ หมายของกิเลสเป็นอย่างนี้ คือถ้ามันจะบอกสัตว์โลกตามความจริงว่า
บาป บุญ นรก สวรรค์ นิพพาน มี สัตว์โลกก็จะตะเกียกตะกายละบาป บ�ำเพ็ญบุญ
เพื่อหลีกนรกไปสวรรค์ นิพพาน จากมันเสียหมด มันก็จะขาดผลรายได้จาก
สัตว์โลกอย่างพินาศขาดสูญ ฉะนัน
้ มันจึงปิดหูปิดตาปิดใจสัตว์โลกไว้อย่างมิดตัว
ไม่ให้มองเห็น บาป บุญ นรก สวรรค์ นิพพาน นั้นได้เลย มันปิดไว้หมด ดังนั้น
แม้สงิ่ เหล่านีจ้ ะตัง้ ขวางหน้าอยู่กต
็ าม สัตว์โลกจึงไม่มท
ี างรู้เห็นได้ เช่นเดียวกับ
คนที่ถูกมัดตาไว้อย่างมิดชิด แม้จะน�ำวัตถุหรือสีแสงต่างๆ มาวางขวางหน้าไว้
ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ฉะนัน
้ กิเลสมันผูกมัดตาใจของสัตว์โลกไว้กเ็ ช่นเดียวกัน
ดั ง นั้ น ชาวพุ ท ธเราจงพยายามแก้สิ่ ง มั ด ตาของมั น ออกด้ว ยการปฏิ บั ติ
จิตภาวนาเป็นส�ำคัญ ให้สติปัญญาเกิดภายในใจ จะพังม่านหรือก�ำแพงแห่ง
ความมืดบอดทีม
่ น
ั ปิดไว้ออกได้โดยล�ำดับจนหมดสิน
้ ไป มองเห็น บาป บุญ
นรก สวรรค์ นิพพาน อย่างทะลุปรุโปร่งประจักษ์ใจหายสงสัยโดยไม่ต้อง
มีใครมาบอกแหละ หลังจากนัน
้ จะได้เห็นกลหลอกลวงของกิเลส วิชาต้มตุ๋น
ของกิเลสได้อย่างชัดเจนหายสงสัย
ฟังซิ หลานๆ อยากฟัง ปู่พูดให้ฟังอย่างเปิดใจ ใครจะว่าบ้า ปู่ก็ไม่โกรธให้เขา
เพราะทราบแล้วว่าเขาคนนั้นคือเครื่องมือท�ำลายของกิ เลสที่มันพาท�ำลาย
ศาสนธรรม และท�ำลายจิตใจสัตว์โลกมามากต่อมากแล้ว ปู่จึงไม่หลงกลมัน
ไม่ตื่นมัน แม้มันจะยกมาทั้งโคตรแซ่มาด่าปู่ ปู่ก็ไม่โกรธ นอกจากจะหัวเราะ
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ขบขันเพลงกล่อมของมันที่ร่ายออกมาเพียงตื้นๆ ผิวเผินนิดเดียวเท่านั้น มิได้
ลึ ก ซึ้ ง กว้า งขวางและไพเราะจั บ ใจเหมื อ นศาสนธรรมอั น ประเสริ ฐ เลิ ศ เลอ
เหนือโลกทั้งสามเลย ทั้งเป็นธรรมรื้อขนสัตว์โลกขึ้นจากนรกเมืองคนและนรก
เมืองผีที่กิเลสตบตาปิดใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีมามากต่อมากแล้ว บาป บุญ นรก
สวรรค์ นิพพาน เหล่านีเ้ ป็นของมีมาดัง้ เดิม กิเลสทุกประเภทจะเสกสรรให้
มีขน
ึ้ และจะลบล้างท�ำลายให้ฉบ
ิ หายไปไม่ได้เพราะเป็นของธรรมชาติและ
มีอยู่ดั้งเดิม ปราศจากสิ่งใด ผู้ใด ไปก่อไปสร้าง ไปปรุงไปแต่ง ไปลบล้าง
ท�ำลาย บาป บุญ นรก สวรรค์ นิพพาน อยู่เหนืออ�ำนาจกิเลสทีจ่ ะไปอาจเอือ
้ ม
ท�ำลายได้ แต่อยู่ตามหลักธรรมชาติของตน
หลานๆ และชาวพุทธผู้เรียนและปฏิบัติธรรมอันเป็นธรรมมีอ�ำนาจและสว่าง
กระจ่างแจ้งเหนือกิเลสทั้งปวง จงเรียนและปฏิบัติให้ถึงใจ ถึงธรรม อย่ามัว
มั่ ว สุ ม อยู ่ใ นห้อ งขั ง ของกิ เ ลสให้มั น กดขี่ บั ง คั บ และร้อ งเพลงขั บ กล่อ มให้
เราเคลิม
้ หลับไม่มวี น
ั ตืน
่ จากหลับจากหลงอยู่รำ�่ ไปนัก จะเสียใจให้ตวั เองภายหลัง
จะว่าปู่ไม่บอก ปู่น่ะเห็นทุกข์ทม
ี่ น
ั โยนให้แบกหามอย่างล้นหัวใจไม่มท
ี เี่ ก็บ
มาแล้ว กลัวหลานๆ และชาวพุทธทั้งหลายจะแบกหามทุกข์ที่มันโยนมา
ให้แบกหามไม่มวี น
ั ปลงวางต่อไปได้ตลอดอนันตกาลและไม่มวี น
ั จบสิน
้ ลงได้
จึงได้เตือนแล้วเตือนเล่าราวกับว่าตะโกนบอกว่าอันตรายอันใหญ่หลวง
มาแล้ว รีบพากันหาทีห
่ ลบภัยโดยด่วน เดีย
๋ วอันตรายจะเข้าถึงตัว ทีห
่ ลบภัย
คื อ ศี ล ทาน การกุศ ลทุก ประเภท จงจั บให้มั่ น ถ้า อยากแคล้วคลาด
ปลอดภัย อย่าดือ
้ รัน
้ เชือ
่ กิเลสจนไม่ยอมฟังเสียงธรรมตะโกนบอก จงรีบฟัง
รีบตั้งตัวด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเสียแต่บัดนี้ จะไม่เสียกาลเวลา
ไปเปล่า
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ฟังปู่เทศน์โปรดคราวนี้ ราวกับฟ้าดินถล่มทีเดียวแหละ หลานชื่นใจ ไม่เสีย
ชาติเกิด ได้ดื่มธรรมที่ปู่เทศน์โปรดวันนี้อย่างถึงใจ แต่ยังมีข้อสงสัยอยู่นิดๆ ปู่
ขอได้โปรดเมตตาด้วย

ตอบ

โปรดละไรอีก ก็โปรดมามากต่อมากจนไม่มีอะไรจะไปรดแล้ว เหลือแต่ขันธ์
ที่หายใจแขม่วๆ รอเวลาจะแตกดับอยู่เท่านั้น จะให้ไปรดเรื่องอะไรว่ามา

ถาม
ตอบ

ค�ำว่า บาป บุญ นรก สวรรค์ นิพพาน เหล่านี้มีอยู่โลกไหนกันแน่ปู่
มีอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกมนุษย์ แต่มใิ ช่มนุษย์ มิใช่สต
ั ว์ มิใช่เปรต ผี เทวบุตร
เทวดา อินทร์ พรหม มิใช่ต้นไม้ ภูเขา มิใช่ดน
ิ น�ำ้ ลม ไฟ มิใช่วต
ั ถุแร่ธาตุต่างๆ
ในโลกสมมุติ นิพพานมีอยู่ในวิมุตติสถาน แต่มิใช่มีอยู่ในชื่อที่ว่า นิพพาน
นิ พ พานและวิ มุ ต ติ ธ รรมที่ ก ล่า วถึ ง เหล่า นี้ มี อ ยู ่ต ามหลั ก ธรรมชาติ ข องตน
มิได้ขึ้นอยู่กับวัตถุ บุคคลใด สิ่งใดทั้งสิ้น สิ่งที่จะรับทราบธรรมเหล่านี้ได้มิใช่
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมิใช่วิชาทางโลกทุกๆ แขนง และเรียนวิชาธรรมจนจบ
พระไตรปิฎกแต่มิได้ปฏิบัติ ตลอดเครื่องพิสูจน์ใดๆ ที่โลกใช้กัน มีใจเท่านั้น
ทีป
่ รับตัวด้วยหลักธรรม คือด้วยการปฏิบต
ั จิ ต
ิ ภาวนาดังพระพุทธเจ้าและสาวก
ทั้งหลายท่านปฏิบัติและรู้เห็นประจักษ์พระทัยและใจมาแล้วมากต่อมากจน
ไม่อาจนับอ่านจ�ำนวนท่านได้ ท่านเหล่านีแ
้ ม้พระองค์และองค์เดียวมิได้ถามกัน
และถามใครเลย ทรงปฏิบต
ั จิ ต
ิ ภาวนาโดยหลักธรรมทีจ่ ะท�ำให้ร้ใู ห้เห็น ก็ทรงรู้
ทรงเห็นและรู้เห็นขึ้นกับตนเอง
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ฉะนั้น การที่จะแก้ความสงสัยให้หายในบาป บุญ เป็นต้นนั้น ต้องพิสูจน์กัน
ด้วยการปรับจิตใจโดยการปฏิบต
ั ธิ รรม มีจต
ิ ภาวนาเป็นส�ำคัญ จนรู้เห็นประจักษ์
ใจแล้ว ความสงสัยแม้จะเคยครองหัวใจมาตั้งกัปตั้งกัลป์หรือตั้งแต่วันเกิ ด
ก็ดับวูบลงในทันที มิได้อ้างกาลเวลาที่เคยยึดครองหัวใจมาเลย เช่นเดียวกับ
ความมืด แม้จะเคยมืดมาตั้งกัปตั้งกัลป์ก็ตาม เพียงเปิดไฟสว่างจ้าขึ้นเท่านั้น
ความมืดก็หายไปเองโดยมิได้อ้างกาลเวลาทีเ่ คยมืดมาฉะนัน
้ การรู้เห็นบาปบุญ
เป็น ต้น ตลอดสั จ ธรรมทั้ ง หลายก็ เ ช่น เดี ย วกั น ไม่จ� ำ ต้อ งมี ก าลสถานที่ ม า
เกี่ยวข้องและกีดกัน ความจริงเท่านั้นจะเปิดความจริงขึ้นมาให้ผู้ปฏิบัติจริงได้
รู้เห็นความจริงทีม
่ อ
ี ยู่ทงั้ หลายได้ประจักษ์แจ้งโดยไม่อ้างกาลว่าสมัยโน้นสมัยนี้
เพราะธรรมเป็นปัจจุบน
ั ธรรมตลอดมาแต่กาลไหนๆ แม้สวากขาตธรรมทีต
่ รัสไว้
ก็เป็นปัจจุบน
ั ธรรมสดๆ ร้อนๆ ควรแก่การน�ำมาพิสจู น์สงิ่ ลีล
้ บ
ั ทัง้ หลาย ซึง่ ก็เป็น
ปัจจุบันธรรมเช่นเดียวกันได้อย่างไม่มีปัญหา
ทีเ่ ป็นปัญหาอันใหญ่โตในหัวใจสัตว์ไม่ให้มองเห็นความจริงทัง้ หลายได้ ก็มก
ี เิ ลส
ตัวท�ำให้มืดบอดอย่างเดียวเท่านั้น พาสร้างบาปและลงนรก ทั้งที่มันโกหกว่า
บาปไม่มี นรกไม่มี แต่สัตว์โลกโดนไม่หยุดหย่อนผ่อนคลายบ้างเลย ส่วนบุญ
สวรรค์ นิ พ พาน ไม่ต ้อ งกล่า วถึ ง เพราะเป็น ธรรมชาติ ที่ มั น ไม่ต ้อ งการให้
สัตว์โลกคิดและสนใจอยู่แล้ว ทั้งนี้เพราะขาดผลรายได้และนโยบายของมัน
ว่า ไง ที่ นี่ปู่ไ ด้อ ธิบ ายให้จ นหมดพุ งแล้ว จะเชื่ อ หรื อ ไม่เ ชื่ อ ธรรมก็ มี เ ท่า นี้
ไม่สามารถจะอธิบายให้ละเอียดกว่านีไ้ ด้ ประการหนึง่ จงท�ำความเข้าใจไว้ว่า
ค�ำว่า บาปมี บุญมี นรกมี สวรรค์มี นิพพานมีนั้น ธรรมชาติเหล่านี้มีอยู่
ท�ำนองเดียวกันกับค�ำว่า “ธรรมมีอยู่” แต่ไม่สามารถสัมผัสธรรมชาติเหล่านี้
ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย ได้ เพราะมิใช่วิสัยของกันและกัน มันเป็นอฐานะ
คือเป็นไปไม่ได้ มีใจเท่านั้นสามารถสัมผัสได้แต่ผู้เดียว เมื่อปรับใจด้วย
ภาคปฏิบต
ั ิให้เหมาะสมกับธรรมชาตินั้นและธรรมขัน
้ นั้นๆ แล้ว ความจริง
ก็มีเท่านี้
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ถาม

ท�ำไมสมัยนีค
้ นชอบท�ำบาป ทุจริต กันมากปู่ ดูตงั้ หน้าตัง้ ตาท�ำกันเป็นล�ำ่ เป็นสัน
จริงๆ ใครไม่ท�ำบาป ทุจริต เท่ากับไม่เต็มคน กลายเป็นคนขาดบาทขาดเต็งไป

ตอบ

ปู่บวชมาไม่เคยท�ำบาปด้วยเจตนาเลยแม้นิดเดียว พระเณรในวัดปู่นี้ ก็ตั้งหน้า
ท�ำบุญกุศลบ�ำเพ็ญภาวนากันอย่างเป็นเนือ
้ เป็นหนังจริงๆ ถ้าเป็นตามค�ำต�ำหนิ
ที่เขาว่าไม่เต็มคน ปู่และพระเณรในวัดนี้ก็ไม่เต็มพระเต็มเณร คงขาดบาท
ขาดสลึงไปดังค�ำต�ำหนิ แต่ธรรมวินย
ั ของปู่และพระเณรไม่ขาดบาทสลึง ปู่และ
พระเณรก็ไม่เดือดร้อน พระขาดบาทขาดสลึงเหล่านี้ก็เห็นอยู่กันสงบสุขดีนี่
ไม่เห็นดิน
้ รนกระวนกระวายอันเป็นลักษณะพระเณรบ้าๆ บอๆ เพราะขาดบาท
ขาดตาเต็งเลย ต�ำหนิกใ็ ห้เขาต�ำหนิไป ท�ำบาป ทุจริต ก็ตามนิสย
ั ของเขา แต่เรา
อย่าต�ำหนิ อย่าท�ำกับเขาก็แล้วกัน จะกลายเป็นคนเกินบาทก็ยิ่งจะไปกันใหญ่

หลวงปู่

ลองคิดดูก็แล้วกัน สมมุติว่ามีเงินจริงตามกฎหมายรับรองอยู่ ๕ บาท และ
มีเงินปลอมรวมอยู่ด้วย ๑๐ บาท หลานจะเอาเงินจ�ำนวนไหน

หลาน
หลวงปู่

เอาจ�ำนวนเงินจริง ๕ บาท ปู่
ท�ำไมไม่เอาจ�ำนวน ๑๐ บาทเล่า
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หลาน

ไม่เอา เพราะเอามาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ดีไม่ดถ
ี ก
ู เขาจับก็ยงิ่ จะเป็นโทษ
ใหญ่เพิ่มเข้าอีก ส่วนเงินจริงได้มาเท่าไรก็ส�ำเร็จประโยชน์ตามจ�ำนวนของมัน
ทั้งไม่เกิดโทษแต่อย่างใด มีมากเท่าไรยิ่งดี

หลวงปู่

นี่แหละหลาน ระหว่างคนดี คนสุจริต กับคนชั่ว คนทุจริต ก็เช่นเดียวกับ
เงินปลอม แม้มจี ำ� นวนมาก กับเงินจริงแม้มจี ำ� นวนน้อย ใครๆ เขาไม่ปรารถนา
คนชั่วคนทุจริต แต่คนดีคนสุจริตมีมากน้อยโลกต้องการและปรารถนากัน
คนชัว
่ คนทุจริตมีมากน้อยย่อมเป็นภัยแก่ส่วนรวมตลอดประเทศชาติ มิใช่
ของดี ยิง่ มีมากและมีอำ� นาจอิทธิพลมากเท่าไรก็ยงิ่ ท�ำความชัว่ เสียหายได้มาก
ดีไม่ดี คนและสมบัตท
ิ งั้ ประเทศอาจอยู่ในเงือ
้ มมือหรืออยู่ในปากในท้องเขาหมด
บ้า นเมื อ งล่ม จมได้เ พราะคนชั่ ว คนทุ จ ริ ต ไม่อ าจสงสั ย ส่ว นคนดี ค นสุ จ ริ ต
มีมากน้อยย่อมเป็นคุณแก่ส่วนรวมตลอดประเทศชาติ ยิง่ มีอำ� นาจและอิทธิพล
มากก็ยงิ่ ท�ำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติได้มาก ใครก็ต้องการและ
ปรารถนากันทั่วโลก
ฉะนั้น คนประเภทนั้นจึงมิใช่เป็นคนดีวิเศษและน่านับถืออะไรเลย แม้เขาจะ
ไปเที่ยวคดโกงรีดไถมาได้มากเพียงไร ก็อย่าหลงยินดีและอัศจรรย์เขา นั่นคือ
สมบัติเป็นพิษแก่ตัวเอง ครอบครัว ตลอดไปถึงลูกหลานเหลนไม่มีประมาณ
นัน
่ เป็นสมบัตก
ิ าฝากคอยดูดซึมผู้เป็นเจ้าของใหัเสียคนไปโดยล�ำดับทัง้ ปัจจุบน
ั
และอนาคตไม่มีจบสิ้น นั่นคือสมบัติปลอมย่อมเป็นโทษทัณฑ์แก่ผู้แสวงมา
มากน้อ ยเช่น เดี ย วกั บ ธนบั ต รปลอมที่ มี ม ากน้อ ยในครอบครองนั่ น แล
อย่าไปหลงยินดีซงึ่ เท่ากับหลงจับไฟ จะร้อนและแผดเผาเจ้าของไม่มจ
ี บสิน
้
ลงได้
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ถาม

คนที่มั่งมีเพราะการแสวงหาดังกล่าวมาก็เห็นเขาอยู่สบาย ยังมีหน้ามีตา มีคน
เคารพนับถือมากมายนี่ปู่

ตอบ

การมีหน้ามีตา มีคนเคารพนับถือนัน
้ มิใช่ฐานะจะไปลบล้างบาปกรรมทีเ่ ขา
ท�ำได้ หน้าต้องเป็นหน้า ตาต้องเป็นตา เคารพนับถือก็ทราบว่าเคารพนับถือ
แต่ชว
ั่ ต้องเป็นชัว
่ บาปต้องเป็นบาป ทุจริตต้องเป็นทุจริต โทษต้องเป็นโทษ
ไฟต้องเป็นไฟ จะน�ำมาลบล้างกันไม่ได้ ถ้าได้ธรรมก็มิใช่ธรรม ธรรมต้อง
เป็นบ๋อยของกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา ไปนานแล้ว
บาปต้องไม่มี เพราะถูกการท�ำชั่วทุจริตสังหารเอาเกลี้ยง สัตว์โลกไม่ต้องมี
ทุกข์มีบาปติดตัว นรกก็แตกถูกกิเลสท�ำลายหายสูญ แต่ความจริงไม่เป็นเช่น
ความเสกสรรนัน
้ ต้องเป็นความจริงตลอดไป ไม่เป็นอืน
่ เพราะความจริงไม่เคย
เป็นน้อยและอยู่ใต้อำ� นาจของผู้ใด ฉะนัน
้ ธรรมจึงเป็นธรรมเสมอมา ไม่มอ
ี ะไร
ลบล้างได้
ด้วยเหตุนห
ี้ ลานปู่ จงเป็นหลานปู่ อย่าเป็นหลานชัว่ หลานทุจริต ท�ำลายบาปกรรม
และหม้อนรกให้แตก และอย่าเป็นหลานของความโลภมาก ได้เท่าไรไม่พอ
เที่ยวคดโกง ทุจริต รีดไถด้วยเล่ห์กลต่างๆ เวลาตาย สมบัติปลอมกองมหึมา
เท่า ภู เ ขายั ง จะตามเผาผลาญเข้า อี ก ให้ล งนรกหลุ ม ไหน ใครๆ ไม่อ าจมี
ญาณทราบได้ จึงรีบระวังตัวกลัวบาป เดินตามจอมปราชญ์ผู้มีปรีชาญาณ
อั น แหลมคมเสี ย แต่บั ด นี้ ยั ง มี ชี วิ ต อยู ่ก็ ดี เ ป็น สุ ข ใจ เวลาตายไปก็ เ ป็น สุ ข
ความดีที่สร้างมาตามสนับสนุนให้มีแต่ความสุขความส�ำราญบานใจ ไม่มีฟืน
ไฟบาปกรรมตามแผดเผา เพราะความเชือ
่ พระพุทธเจ้าและท�ำตามศาสนธรรม
อันเป็นทางราบรื่นดีงาม จัดเป็นคนฉลาดโดยธรรม น�ำตัวไปสุคติ คือโลกทิพย์
ไม่สงสัย ดีกว่าคนเสนียดจัญไรหลายร้อยเท่าพันทวี ซึ่งดีแต่คุยโม้โอ้อวดด้วย
ลวดลายว่าฉลาดแหลมคม เวลาเข้าตาจนแล้วก็ไม่ผด
ิ อะไรกับนักโทษในเรือนจ�ำ
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หลานจ� ำไว้ให้ถึง ใจ อย่า ได้ลืมว่า ไม่มี ใ ครฉลาดแหลมหลั ก นั ก ปราชญ์ชาติ
อาชาไนย มองเห็นการณ์ใกล้และการณ์ไกลยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า จงยึดท่าน
เป็นหลักชีวิตจิตใจ อย่าได้ลดละปล่อยวาง จะเป็นสิริอุดมมงคลแก่หลานเอง
และส่วนรวมไม่มีประมาณ ปู่นี้แก่มากแล้ว ไม่นานก็จะตาย ลูกหลานจะได้
สืบศาสนาไปนาน โลกจะไม่ว่างจากความสงบสุขและความเป็นปึกแผ่นมั่นคง
สืบๆ กันไป เอาละขอจบเสียที

ถาม

ในธรรมท่านสอนพระว่า ให้ยินดีในความสันโดษ มักน้อย ดังในสัลเลขธรรม
๑๐ ประการ ฆราวาสถ้าปฏิบต
ั ต
ิ ามธรรมสันโดษและความมักน้อย จะครองชีพ
ไปตลอดไหม บางครอบครัวมีลูกมาก ญาติ มิตรเพื่อนฝูงมาก ถ้าหาได้น้อย
ไม่พอกินพอใช้ จะไม่เดือดร้อนแก่ครอบครัวเช่นนั้นหรือปู่ ส่วนครอบครัวที่มี
ลูกน้อยคน ผู้เกี่ยวข้องที่ควรเลี้ยงดูมีน้อยก็พอท�ำเนาไม่เดือดร้อน โปรดชี้แจง
ให้หายข้องใจด้วยเถิด

ตอบ

ธรรมท่านไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลในการงานเพื่อหา
รายได้มาเลี้ยงตนและครอบครัว แต่ท่านสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรและ
อดทนไม่เลือกงานอันเป็นที่มาแห่งผลเพื่อรายได้เพียงพอกับความเป็นอยู่
ใช้สอยไม่ฝืดเคือง ท่านสอนว่า
จงเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร หนักเอาเบาสู้ ไม่จับๆ
วางๆ เหยาะๆ แหยะๆ ในการท�ำงาน ๑

ได้สมบัติมามากน้อยให้มีการเก็บรักษา ไม่จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแบบหาขอบเขต
เหตุผลไม่ได้ ๑
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การเลี้ยงชีพในครอบครัวให้พอเหมาะพอดีกับความจ�ำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย
จนเลยฐานะและความจ�ำเป็น ๑
ไม่คบเพื่อนฝูงที่เป็นพาล ผลาญทรัพย์ คอยแต่จะกัด จะแทะ จะเคี้ยว
จะกลืนสมบัติ และความประพฤติให้ลงเหวลงบ่อ ๑
่ ่านสอนไว้อย่างมัน
่ เหมาะทุกแง่ทก
ุ มุม ถ้าเราไม่คว้าเอากิเลสตัวอวดดี
ธรรมทีท
มาท�ำลายธรรมเหล่านี้ให้พินาศฉิบหายไป เราต้องตั้งตัวได้ด้วยความขยัน
หมั่นเพียร ด้วยการเก็บรักษาทรัพย์และจ่ายทรัพย์ตามความจ�ำเป็น ด้วยการ
เลี้ยงชีพพอประมาณ ไม่ฝืดเคือง และฟุ่มเฟือย ด้วยความไม่สมัครรักชอบ
ในคนพาลสันดานเลว ความประพฤติเหลวแหลกแหวกแนว เราต้องเป็นคนดี
มีผลจากทรัพย์และศีลธรรมประจ�ำตัว ไม่กลัวใครต�ำหนิและดูถูกเหยียดหยาม
โดยประการใดๆ ธรรมสันโดษ คือ ความยินดีในสมบัตม
ิ ากน้อยทีม
่ ี และอยู่ใน
ความครอบครองของตน นี่ก็เป็นความพอดีเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วส�ำหรับ
มนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกกัน
ค�ำว่า ความยินดีในสมบัตท
ิ ม
ี่ อ
ี ยู่ของตนนัน
้ แม้สมบัตจ
ิ ะมีมากกองเท่าภูเขา
ธรรมท่านก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ยน
ิ ดีเพราะมากเกินไป แต่ท่านห้ามไม่ให้ยน
ิ ดี
และเสาะแสวงสมบัตท
ิ น
ี่ อกไปจากของมีอยู่ของตัวต่างหาก เช่น ไร่นา ทีด
่ น
ิ
สมบัตพ
ิ ส
ั ถานของตน มีเท่าไรก็ให้ยน
ิ ดีเท่าทีม
่ เี ท่านัน
้ ไม่ให้ไปเทีย
่ วยินดีในสมบัติ
ของคนอืน
่ ยิง่ เป็นเมียเขาด้วยแล้ว ถ้าไม่อยากหัวแบะ อย่าไปแหยมเป็นอันขาด
แม้แ ต่ปู ่เ องยั ง จะเป็น เพชฌฆาตฆ่า คนได้โ ดยไม่ค าดคิ ด มาก่อ นจะว่า ยั ง ไง
ยังเหลือเพียงเส้นยาแดงเท่านัน
้ จะฟันคอคนให้ขาดสะบัน
้ แล้วก็ตกนรกทัง้ เป็น
ในตะราง ครั้งเขามาเป็นชู้กับเมียปู่น่ะ จงทราบว่าไม่มีอะไรจะเด็ดขาดและ
เฉียบขาดเท่าใจคน เมือ
่ ถึงเหตุการณ์และเวลาอันเฉียบขาดแล้ว ปู่เคยประจักษ์
กับตัวมาแล้ว
ฉะนัน
้ จงเชือ
่ ธรรมสันโดษ ยินดีเฉพาะเมียผัวของตัวเท่านัน
้ อย่าไปเยือ
่ ใย
ใฝ่ใจกับเมียผัวของเขา ถ้าไม่อยากคอขาดและเป็นผีไม่มเี จ้าน่ะ ปู่จะบอกชัดๆ
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อย่า งนี้ ใ ห้ห ลานๆ พากั น จดจ� ำ ธรรมสั น โดษกั บ ความมั ก น้อ ยในหญิ ง ชาย
ไปรักษาตัวและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดด้วยธรรมสองข้อนี้ อย่าให้มันดิ้นได้
เป็นอันขาด ยิ่ง อปฺปิจฺฉตา ความมักน้อยด้วยแล้วยิ่งเหมาะมากกับฆราวาส
ผู้โลเลในราคะตัณหา อิม
่ ไม่เป็น น�ำมาปฏิบต
ั ิ ธรรมนีท
้ ่านให้ยน
ิ ดีเฉพาะคู่ครอง
คือผัว-เมีย ของตนโดยเฉพาะเท่านั้น ไม่ให้ยินดีใฝ่ใจกับชายอื่นหญิงอื่นเป็น
อันขาด ธรรมท่านช่วยรักษาหัวรักษาคอของเราให้คงทนไปด้วยกัน ไม่ให้หัว
กับคอพลัดพรากจากกันด้วยคมมีดคมขวานเพราะความมักมาก อยากไม่มี
วันอิ่มพอท�ำลาย
ปกติมนุษย์หญิงชายในโลกมีหลายปากหลายใจก็มีปากเดียวใจดวงเดียว
นั้นแล แต่มันกินไม่เลือกราวกับมีร้อยปากพันปาก อะไรๆ ก็จะกิน ก็จะกิน
อะไรๆ ก็ จ ะเอา ก็ จ ะเอา ไม่มี ค� ำ ว่า ท้อ งเรามี ท ้อ งเดี ย ว ปากชนิ ด
ตั ณ หาถื อ บั ง เหี ย นกระตุ ก เชื อ กนี้ มั น ไม่ค� ำ นึ ง ถึ ง ท้อ งและเหตุ ผ ลใดๆ
ทั้ ง สิ้ น มี แ ต่จ ะกิ น ให้ส มอยาก ปากด่า ให้ส มกั บ ความเคี ย ดแค้น โมโห
ท่า เดี ย ว ใจก็ มี ใ จเดี ย วนั่ น แหละ แต่ค วามคิ ด ความอยากมั น ผลั ก ดั น
ให้แตกแขนงออกไปเป็นหมื่นเป็นแสนใจ จนไม่สามารถคัดเลือกได้ว่า
ความคิ ด นี้ เ ป็น ดี ความคิ ด นี้ เ ป็น ชั่ ว เพราะมั น กลมกลื น กั น จนมองหา
ตัวจริงใจจริงไม่เจอ โน่น จึงต้องน�ำธรรมสองข้อคือ ความสันโดษ ยินดีใน
สิง่ ทีม
่ อ
ี ยู่ของตน และความมักน้อยในอารมณ์แห่งราคะตัณหา มาปิดปาก
ปิดใจ ไม่ให้มน
ั ดิน
้ รนขนทุกข์มาเผาตนและครอบครัว เพราะไฟตัณหานีร้ ้อน
มากยิ่งกว่าไฟอื่นใด ร้อนเข้าถึงตับถึงปอดถึงขั้วหัวใจ เครื่องในพังทลาย
เพราะมันไม่อาจสงสัย
หลานๆ จงจ�ำไว้ให้ถึงใจ ปฏิบัติให้ถึงความจริงของธรรมสองข้อนี้ จะพากันอยู่
ด้วยความสงบสุขเย็นใจทัง้ ครอบครัวผัว-เมีย ลูกเล็กเด็กแดง สถานทีอ
่ ยู่ สมบัติ
เงินทอง สิ่งของใช้สอย จะเย็นไปตามๆ พ่อบ้านแม่เรือนที่เป็นคนดีมีธรรม
ประดับใจ
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ถาม

หลานๆ พอใจธรรมสองข้อนีม
้ าก ประทับใจจริงๆ อยากให้คนอืน
่ ๆ เขาฟังบ้าง
จะได้ธรรมนี้ไว้ป้องกันตัวในเวลาฉุกเฉิน เพราะเรื่องคนหลายปากหลายใจนี้
นับวันมีมาก ถ้าไม่มีธรรมนี้เป็นยาประจ�ำบ้านก็น่ากลัวจมูกพัง เพราะหวัด.....
นีช้ ก
ุ ชุม ไม่มฤ
ี ดูกาลสถานทีเ่ ลยทุกวันนี้ ทัง้ ไม่เว้นชาติชน
ั้ วรรณะ ฐานะมีหรือจน
คนโง่หรือคนฉลาด ตลอดเพศวัยเลย ต่างตั้งหน้าตั้งตาส่งเสริมหวัดประเภท
หน้าด้านสัน ดานเลวนี้อ ย่างออกหน้าออกตา แถมยั งว่าเป็นเกี ย รติ อี ก ด้ว ย
สิ่งเหล่านี้ระบาดทั่วดินแดนแทบไม่มีสถานที่กาลเวลาเหลืออยู่แล้วทุกวันนี้
น่าวิตกต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจริงๆ เฉพาะเด็กวัยรุ่นนั้นน่าวิตกและน่าสงสาร
มากที่ จ ะกลายเป็น เด็ ก เกเรไปตามโรคพรรค์นี้ กั น เสี ย หมด จึ ง อดคิ ด ไม่ไ ด้
เมื่อได้ฟังธรรมสองข้อนี้จากปู่แล้ว แล้วจะแก้ไขอย่างไรจึงจะมีผลดีต่อผู้ใหญ่
และส่วนรวม ตลอดเด็กๆ ที่ราวกับว่าเตรียมพร้อมเพื่อจะลงเหวลงบ่อลึกกัน
อยู่แล้วเวลานี้ ปู่โปรดด้วย

ตอบ

ใจที่หมดคุณค่าในธรรมที่มีคุณค่ามาก ย่อมท�ำได้ทุกอย่างบรรดาสิ่งต�่ำทราม
ทัง้ หลายโดยไม่สะทกสะท้าน เวลาผลของความต�่ำทรามเกิดก็ไม่สะทกสะท้าน
เกิ ดได้กับบุคคลทุกชาติชั้นวรรณะและเพศวัย ไม่เลือกว่าเป็นบุคคลเช่นไร
เกิดได้ทั้งนั้น ไม่ลำ� เอียง ขอแต่ทำ� ลงไปเท่านั้น ผู้จะแก้โรคหมดคุณค่าเหล่านี้
ก็คือคน ธรรมเครื่องแก้ที่ท่านสอนไว้ก็มีอยู่กับทุกคนที่จะน�ำมาแก้ ไม่มีอะไร
ผู้ใดได้เปรียบเสียเปรียบ ถ้าตัวผู้ท�ำไม่ยอมเสียเปรียบให้ตัวเองเพราะความ
ไม่เอาไหน ความไม่สนใจแก้สิ่งต�่ำทรามที่เกิ ดที่มีอยู่ภายในตนเสียเท่านั้น
ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครช่วยได้ แม้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงช่วยได้ อย่าว่าแต่ปู่ที่
พูดน�้ำลายฟุ้งปากแฉะอยู่ขณะนี้เลย เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เมื่อช่วยใครไม่ได้
ก็จงหันมามองตัวเองช่วยตัวเอง อย่าให้เสียไปกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่เขาเสียกัน
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ถาม

ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น ปู่ ตกลงก็ไม่พ้นค�ำว่า “ตัวใคร ตัวเรา” อยู่โดยดีแหละ
ซึง่ ก็น่าจะขัดต่อธรรมทีส
่ อนให้มเี มตตากรุณาต่อกัน หรือปู่มค
ี วามเห็นอย่างไร
ก็สุดแต่จะโปรด

ตอบ

เมื่อเขาไม่ยินดีกับการช่วยเหลือ ก็ยังจะหน้าด้านไปช่วยเขาอยู่หรือ มีธรรม
หน้าด้านให้คนเมตตาหน้าด้านน�ำไปช่วยเขาไหมล่ะ ถ้าไม่มี อย่าหาญท�ำ กิเลส
ตัวหยาบๆ จะหัวเราะเอา จะว่าปู่ไม่บอก

คนไข้เต็มโรงพยาบาล หมอช่วยไว้ได้ทุกคนไหม ยังมีรายเล็ดลอดตายไป
้
ต่อหน้าต่อตาหมอจนได้เรือ
่ ยมามิใช่หรือ โรคทีท
่ ำ� ให้คนตายต่อหน้าหมอนัน
มันฟังเสียงหมอเสียงยาเมื่อไร แล้วเมตตาเราเก่งกว่าพระเมตตาของ
พระพุทธเจ้าเชียวหรือ จึงจะสามารถช่วยใครๆ ได้ทว
ั่ โลกทัง้ ทีเ่ ขาไม่สนใจ
กับการช่วยเหลือใดๆ เลย นีแ
่ หละหลาน ทีส
่ ต
ั ว์ไม่ไปนิพพานกับพระพุทธเจ้า
ก็เพราะเหตุนี้ พิจารณาเองเถอะ อย่าให้แจงไปมาก ปู่แก่แล้ว มีแต่ลมหายใจ
แขม่วๆ อยู่เท่านั้นเอง

ถาม

ขอบพระคุ ณ ปู ่ม าก ที่ นี่ ห ลานพอเข้า ใจวิ ธี ป ฏิ บั ติ ต ่อ ตั ว เองและผู ้อื่ น ได้
พอประมาณ หลานยอมรับผิดที่ห่วงคนอื่นมากเกินเหตุผลอรรถธรรมที่ควร
เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้
พูดมาถึงตอนนี้ก็ท�ำให้สงสารปู่ ตลอดครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่ท่านอุตส่าห์
เมตตาแนะน�ำสั่งสอนทั้งที่บางครั้งสุขภาพไม่ค่อยดี ยังอุตส่าห์ต้อนรับสั่งสอน
แต่คนทีไ่ ปหาท่านมีหลายประเภท หลายนิสย
ั หลายความต้องการ ดังทีท
่ ่านว่า
นานาจิตตัง นั่นแล
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ตอบ

ใช่ บางพวกก็ตงั้ หน้าตัง้ ตาไปหาศีลหาธรรมจริงๆ ทีน
่ ่าสงสาร แต่บางพวก
ก็พากันไปเทีย
่ วตากอากาศเปลีย
่ นอารมณ์ในวัด แล้วก็เทีย
่ วจุ้นจ้าน พูดคุยกัน
ไม่ออมปาก ปล่อยตามอารมณ์ ส่งเสียงอึกทึกครึกโครมทั่วบริเวณวัด
จนลืมคิดว่าที่นั่นเป็นวัดและมีครูอาจารย์พระเณรบ�ำเพ็ญธรรมอยู่ที่นั่น
ท่านอาจร�ำคาญได้ คิดแต่ความสนุกสนานรื่นเริงไปตามลัทธินิสัยของตน
บางพวกก็ไปด้วยเสียงเล่าลือว่าท่านเก่งทางนัน
้ ทางนี้ แล้วก็ตน
ื่ ข่าว พากัน
ไปเพื่ อ ได้ข องดี จ ากท่า นมาอวดกั น เมื่ อ ไปก็ ร บกวนขอนั้ น ขอนี้ ท ่า น
เมือ
่ ท่านบอกว่าไม่มี ก็ดอ
ื้ รัน
้ เถียงท่านว่าท่านมี แล้วเซ้าซีข
้ อจนน่าร�ำคาญ
เมื่อไม่ได้ดังใจ บางรายก็พาลทะเลาะกับพระแล้วกลับไป ก่อนไปก็พูด
ทิ้งท้ายในลักษณะบาดหมางสาปแช่งต่างๆ ว่า ต่อไปจะไม่มาเหยียบวัดนี้
อีกจนวันตาย พระอะไรอย่างนี้ ขออะไรๆ ก็ว่าไม่มีๆ จะหวงไว้กินสมบัติ
อะไรก็ไม่รู้
ตามธรรมดาของพระผู้มีธรรมประจ�ำใจอยู่แล้ว ท่านไม่เห็นอะไรยิ่งกว่า
ธรรม ตลอดอิรย
ิ าบถท่านคิดฝักใฝ่ใคร่ธรรมอยู่โดยสม�ำ่ เสมอ ไม่สนใจและ
เผลอไผลคิดไปโน้นไปนี้ ว่าคนนั้นจะมาหา คนนี้จะมาเยี่ยม จะมาหรือไม่
ก็เป็นเรื่องเป็นอัธยาศัยของแต่ละคน ท่านไม่กังวลกับอะไรมากกว่าการ
แสวงหาธรรมด้วยการปฏิบต
ั ิ มีเดินจงกรมบ้าง นัง่ สมาธิภาวนาบ้าง ยืนร�ำพึง
ในธรรมทั้งหลายบ้าง ให้สติอยู่กับตัว ไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตาม
อารมณ์ ท่า นมี ค วามส�ำ รวมระวั ง อยู ่ทุ ก อิ ริ ย าบถนอกจากหลั บ เท่า นั้ น
นอกนั้นเป็นท่าแห่งความเพียรเพื่อละกิเลสแลกองทุกข์ทั้งมวลโดยตลอด
ท่านจึงไม่ต้องการสิ่งรบกวนต่างๆ
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ถาม
ตอบ

ที่เขามาหาปู่ มีหลายพวกดังปู่เล่าเรื่องของคนมาวัดทั่วๆ ไปหรือเปล่า

ท�ำไม่จะไม่มี มีดังที่เล่าให้ฟังนี่แหละ อยากพูดว่าแทบทุกวันไป บางพวกก็มา
ขอบัตรขอเบอร์ เวลาพูดอรรถพูดธรรมให้ฟังเขาไม่สนใจ คอยแต่จะจับเอาไป
ตีเป็นเบอร์กน
ั เท่านัน
้ พวกนีพ
้ วกแสวงความร�่ำรวยในทางลัด อยากเป็นเศรษฐี
มีเงินล้านด้วยการถูกบัตรถูกเบอร์ อรรถธรรม บุญ-บาปอะไรไม่สนใจ บางพวก
ก็ แ บกคั ม ภี ร ์ม าเที่ ย วไล่พ ระให้จ น ถื อ ว่า ตนรู ้ห ลั ก นั ก ปราชญ์ฉ ลาดพอตั ว
แต่ส่วนมากมักไม่กลัวบาป เพราะความทะนงตัวว่าเรียนรู้มากรู้หมด หาได้ร้ไู ม่
ว่าตนก�ำลังเป็นช้างใหญ่ทถ
ี่ ก
ู กิเลสตัวเย่อหยิง่ จองหองคว้าคอมาเป็นเครือ
่ งมือ
ถื อ เป็น พาหนะนั่ ง บนตะพองหลั ง มาอวดดี อ วดเก่ง กั บ พระ พระแม้แ สนโง่
ท่านก็ร้ไู ด้ เพราะท่านดูกิเลสต่อสู้กบ
ั กิเลสด้วยความเพียรอยู่ทก
ุ เวลา ไม่ลดละ
มีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสอดส่องและท�ำลายข้าศึกบนหัวใจ ไม่ก้มหัวลงให้
มันขึ้นนั่งอย่างง่ายดาย เมื่อเห็นกิเลสนั่งบนหัวใครก็ตามมาอวดดี อวดเด่น
อวดมั่ง อวดมี อวดฉลาด หรืออวดอะไรก็ตามอันเป็นเรื่องของกิเลสพองตัว
ท่านจึงอดสังเวชอยู่ภายในไม่ได้ ส่วนมากคนไปวัดมักจะไปดูและจับผิดพระ
ไปคอยให้คะแนนพระและคอยตัดคะแนนพระด้วยวิธีการติพระ ชมพระ
ว่าวั ด นั้ น เป็นอย่างนั้น องค์นั้นเป็นอย่า งนั้ น แต่ไ ม่ส นใจคอยสอดส่อ ง
ดูตัวเองว่าดีหรือชั่วประการใดบ้าง ไม่คอยติตัวเอง นอกจากหาเรื่องป่าๆ
เถื่อนๆ มาชมตัวเองให้เขาว่าดีและนับถือกันไปลมๆ แล้งๆ คนเราถ้ามี
การสังเกตสอดส่องความประพฤติชั่ว-ดีของตัวบ้าง ย่อมมีที่ดัดแปลง
แก้ไขให้เป็นคนดี เป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่นได้อย่างน่าชมและสนิทใจ
บางพวกก็ แ ต่ง ตั ว ฟิต ปั๋ง รั ด กุ ม เต็ ม อั ต ราศึ ก มองเห็ น หมดกระทั่ ง ขน
นัง่ พับเพียบแบบชาวพุทธทัง้ หลายไม่ได้ จะลดอัตราศึก คือกางเกงแตกระเบิด
เป็น อั น ตราย ดู ไ ม่ไ ด้ เพราะพิ ส ดารเกิ น มนุ ษ ย์ เมื่ อ แต่ง เต็ ม ยศแห่ง
อัตราศึกแล้ว ดูลักษณะท่าทางราวกับจะเหาะบินทั้งที่ไม่มีปีก
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นีแ่ ลหลาน กิเลสมันท�ำคนให้ผด
ิ ปกติและพิสดารเกินมนุษย์มนาเทวดาทัง้ หลาย
อย่างนี้ หลานๆ ลูกชาวพุทธจงพากันท�ำความเข้าใจกับมันไว้เสมอ อย่าลืมตัว
ไม่งั้นเราต้องเป็นเครื่องมือให้มันขับขี่ราวกับยวดยานพาหนะหรือราวตุ๊กตา
เคลื่อนที่โดยไม่อาจสงสัย
ปู่นี้เกิ ดมานาน กิ เลสขึ้นขี้รดบนหัวใจมานาน การต่อสู้กับมันมาก็นานและ
หนักมาก แทบไม่มีอะไรเทียบเท่าเสมอได้ในบางครั้ง จึงพอรู้เรื่องวิชากลลวง
ของมันได้บ้างพอมาเล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อเป็นคติและพยายามก�ำจัดมันบ้าง
แม้ยังมีกิเลสเช่นเดียวกับคนทั่วไป แต่ความมีธรรมแทรกในใจอยู่บ้างก็ยัง
มีหิริ-โอตตัปปธรรม คนเราไม่ปล่อยตัวแบบลูกโป่งบนอากาศโดยถ่ายเดียว
ไม่ทราบจะตกทิศทางใด ไม่มจี ด
ุ มีหมาย นัน
่ มันเกินไปส�ำหรับมนุษย์ทโี่ ลกถือว่า
มีศักดิ์ศรีสูงกว่าสัตว์
จงพากันพยายามระมัดระวังตัวสมกับเราเป็นผู้รับผิดชอบเรา สมัยนี้สิ่งที่
จะท�ำให้เสียคนมีมากจนพรรณนาไม่จบ ซึมซาบหลัง่ ไหลเข้ามาทุกทิศทุกทาง
จากทั่วโลก คนที่เขาน�ำสิ่งท�ำลายมนุษย์ผู้โง่เขลามาแจกจ่าย เขาได้เงิน
แม้ในเขาจะต�่ำจะทราม แต่เขาก็ไม่เคยสนใจกับความต�่ำความสูงยิ่งกว่า
สิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้ว ฉะนั้น คนโง่จึงเสียเปรียบและเป็นเหยื่อของ
คนฉลาดร�ำ่ ไป ไม่อาจมีอะไรมาแก้ให้ตกไปได้ นอกจากผู้มธี รรม คือ สติธรรม
ปัญญาธรรม ซึง่ เหนือความฉลาดของโลกอยู่มากจนเทียบกันไม่ได้ เป็นเครือ
่ ง
หลบหลีกผ่อนคลายสิง่ ท�ำลายจิตใจและสมบัตใิ ห้เสียนัน
้ สังเกตดูกร็ ้ก
ู เ็ ห็นเพราะ
มีเต็มไปหมดแม้ในป่าในเขา อย่าว่าแต่ในบ้านในเมืองทีม
่ ค
ี นมากเลย ขอแต่คน
มีอยู่ทไี่ หน สิง่ ท�ำลายเหล่านีต
้ ้องมีอยู่กบ
ั คนจนได้ ทัง้ นีเ้ พราะคนไปเสาะแสวงหา
มันมาเอง สิง่ เหล่านีแ้ สดงออกได้หลายทาง โดยคนโง่อย่างพวกเราไม่อาจทราบได้
นอกจากเพลิดเพลินและเคลิม
้ หลับไปกับเพลงกล่อมของมัน เพราะมีมากต่อมาก
จนพรรณนาไม่จบ ลบล้างไม่ลง เนือ
่ งจากความชอบและติดใจมีมาก สิง่ ดังกล่าวนี้
บางอย่างก็หยาบโลนและลดหลัน
่ กันลงมาจนถึงขัน
้ สุภาพละเอียดลออ สามารถ
กล่อ มได้ทั้ ง ผู ้ใ หญ่แ ลเด็ ก ๆ ท� ำ ให้เ สี ย คนได้ต ามส่ว นของมั น และวั ย ของ
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ผู้ถูกกล่อม มีอยู่ทั้งที่ลับและที่เปิดเผยธรรมดาทั่วๆ ไป โดยไม่อาจคิดว่า
มันเป็นภัยหรือมีส่วนเป็นภัยต่อส่วนรวมไม่มีประมาณ ผู้น�ำสิ่งเหล่านี้เข้ามา
ส่วนมากมักมีแต่ผู้มีปัญญาหาเงินในทางนี้ ตลอดผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่แทบ
ทั้งนั้น ตาสีตาสาไม่มีปัญญาแสวงหามาได้แหละ
ฉะนัน
้ ปู่จงึ วิตกอนาคตของลูกหลานบ้านเมืองว่าจะเป็นไปอย่างไร เมือ
่ การ
ฟื้นฟูกับการท�ำลายไม่สมดุลกันดังที่รู้ๆ เห็นๆ อยู่นี้ ส่วนมากมักมีแต่การ
ท�ำลาย เพราะเป็นสิ่งที่ชอบและท�ำได้ง่าย ไม่ว่าสิ่งใดเมื่อชอบใจย่อมท�ำ
ได้ง่ายแม้สิ่งนั้นจะท�ำยากเหมือนสิ่งดีงามทั่วๆ ไปก็ตาม ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับ
จิตใจเป็นส�ำคัญ ถ้าลงใจได้ชอบและติดพันในทางใด สิ่งใด หรือผู้ใดแล้ว
การใกล้ชิดติดพันและการกระท�ำหากเป็นคู่เคียงคู่ควรกันไปเอง เอาละ
ปู่เหนื่อย ขอพักผ่อนขันธ์ที่ชราเต็มแก่แล้ว

หลาน

วันนี้เพื่อนๆ พามาเยี่ยมปู่ ทราบกิตติศัพท์กิตติคุณของปู่ฟุ้งขจรมานานแล้ว
เมื่ อ มี โ อกาสได้ม าหาท� ำ งานทางนี้ เพื่ อ นเห็ น ว่า เป็น คนชอบธั ม มะธั ม โม
เลยชวนมา จึงได้มีวาสนามากราบปู่

หลวงปู่

มาหาท�ำงานอะไร

หลาน
หลวงปู่

ตามแต่จะได้งานท�ำ ส่วนมากก็ชอบท�ำงานสูงบ้างนั่นแหละปู่

งานอะไรที่สูงน่ะ
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หลาน

งานราชการแผนกต่างๆ ทีน
่ ย
ิ มกันก็งานทีก
่ ินเงินเดือนหลวง นับแต่เป็นครูสอน
นักเรียนขึ้นไปจนถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นงานสูงส่งและมีเกียรติมาก นั่นแล
ที่นิยมกันว่าเป็นงานสูงและสูงส่งมากเพราะเป็นงานเด่นในแผ่นดิน

หลวงปู่

ในหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ท่านนิยมกันมาประจ�ำแผ่นดินว่าเป็นงาน
สูงส่ง งานมีเกียรติสูง ได้แก่ งานที่ท�ำและการแสวงหาด้วยความสุจริต
ยุติธรรม ไม่ฉ้อไม่โกง ไม่ฉกลักปล้นจี้กดขี่รีดไถคดโกงใคร ไม่คอรัปชั่น
ฉ้อราษฎร์เบียดบังหลวง เหล่านีจ้ ด
ั ว่าเป็นงานสะอาด เป็นงานสูงส่ง เป็นงาน
มีเกียรติ เป็นคนมีเกียรติสูง แม้ตาสีตาสาท�ำไร่ท�ำนา ท�ำสวน คราดไถ
ขุดดิน ฟันไม้ หาฟืน เผาถ่านมาขาย ก็เป็นงานสูงส่งเพราะท�ำด้วยมือสะอาด
ท�ำด้วยความสุจริต ยุตธ
ิ รรม ไม่เบียดเบียนท�ำลายผู้ใด ใครๆ ไม่รงั เกียจ
ไม่เกลียดชัง นอกจากเห็นใจและสงสารไปตามๆ กัน

่ ถูกหรือเพือ
่ ผิด
หลานน่าจะคิดผิดไป เพราะไม่แยกแยะงานว่างานใดเป็นไปเพือ
งานใดเป็น ไปเพื่ อ สุ จ ริ ต ยุ ติ ธ รรม หรื อ เป็น ไปเพื่ อ ทุ จ ริ ต ผิ ด ใจมนุ ษ ย์แ ละ
ท�ำลายชาติบ้านเมือง ควรแยกงานดังปู่พด
ู ไว้เบือ
้ งต้นนัน
้ ก่อนซิหลาน งานคดโกง
รีดไถ ฉ้อราษฎร์บังหลวง เป็นต้นนั้น คืองานต�่ำ งานไม่สะอาด งานสกปรก
รกเก้าอี้ งานเบียดเบียนท�ำลาย งานที่คนรังเกียจทั้งแผ่นดิน งานท�ำลายสมบัติ
่ งู ส่ง
และจิตใจมนุษย์ หนักไปกว่านั้นก็เป็นงานท�ำลายชาติให้ล่มจม มิใช่งานทีส
และน่าชมเชยสรรเสริญอะไรเลย ความจริงโลกเขาไม่นิยมหรอก หากแต่
ผู้สกปรกเพราะมือและใจไม่สะอาดเขานิยมกันเองต่างหาก
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ถาม

ท�ำไมโลกจึงนิยมรักชอบกันนักหนาว่างานราชการเป็นงานสูงส่ง เป็นงานมี
เกียรติยศชื่อเสียงเล่าปู่

ตอบ

อั น งานราชการตามหลั ก ปกครองนั้ น สู ง ส่ง และมี เ กี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ย งจริ ง
แต่ผู้ท�ำงานในวงราชการเป็นส�ำคัญเพราะมีทั้งคนดีคนชั่ว คนมือสะอาดและ
มือสกปรก สับปนกันอยู่ในวงราชการนัน
่ ซิหลาน ถ้าผู้นน
ั้ ท�ำไม่ถก
ู ตามหลักปกครอง
แห่งกฎหมายบ้านเมือง ก็ไม่จัดว่าผู้นั้นสูงส่ง มีเกียรติยศชื่อเสียง ตรงข้าม
ประชาชนเรียกว่าเป็นผู้ไม่เหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่ที่ประชาชนมอบความ
ไว้วางใจใหั ยังกลับท�ำลายสมบัติและจิตใจประชาชนได้ลงคอ จะเรียกว่าสูงส่ง
ได้อย่างไร นอกจากเขาจะเรียกคนประเภทนัน
้ ว่า ยักษ์ทำ� ลายชาติอยู่ในวงราชการ
ที่มีเกียรติ ที่น่าเสียดายให้คนสะอาดมือดีครองเท่านั้น คนที่ท�ำงานสุจริต
ไม่คิดคดทรยศต่อหน้าที่ต่างหากเป็นผู้สูงส่งและมีเกียรติยศชื่อเสียงใน
วงราชการงานแผ่นดิน
หลานต้องเข้าใจตามธรรมทีป
่ ่อ
ู ธิบายนี้ แล้วทีไ่ หน งานใด ถ้ามีรายได้เลีย
้ งตัว
ให้ท�ำเถิด อย่าเป็นคนเลือกงาน ผลรายได้จะฝืดเคืองไม่คล่องตัว จะเกิด
ความอดอยากขาดแคลน หากิ นไม่ทันกับปากกับท้องที่รบกวนอยู่แทบ
ตลอดเวลา ควรรีบหางานทีบ
่ ริสท
ุ ธิส
์ ะอาดท�ำ จะไม่เป็นคนว่างงาน ปากท้อง
จะว่างงานไปด้วย แล้วจะเป็นทุกข์แก่เรานั่นแล
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ถาม

ปู่ เวลาคนตายท�ำไมต้องนิมนต์พระมาสวด กุสลา มาติกา บังสุกล
ุ ให้ เมืองไทย
เรามีทวั่ ประเทศ ไม่สวดไม่ได้หรือ หลานสงสัย ต้องขอประทานโทษถ้าเป็นความ
เข้าใจผิด แต่หลานมิได้ปักใจว่าทีท
่ ำ� นัน
้ ไม่ถก
ู เป็นแต่เพียงสงสัย จึงกราบเรียน
ถามปู่พอให้เข้าใจในเรื่องราวและหายสงสัยเท่านั้นเอง

ตอบ

ไม่สวดก็ได้ ใครจะท�ำโทษ คนที่เขาไม่นับถือศาสนาพุทธเราเขายังไม่เห็นสวด
กุสลา มาติกา เวลาคนตาย

ถาม
ตอบ

สวดเพื่ออะไรปู่

สวดให้บุญคนตายยังไงเล่า เวลาคนนั้นมีชีวิตอยู่ เขาขี้เกียจท�ำบุญ เวลาเขา
ตายแล้ว ญาติๆ กลัวเขาตกนรก ก็ช่วยนิมนต์พระมาสวดส่งบุญให้เขา บางที
อาจพ้นนรกได้

ถาม
ตอบ

แน่ใจไหมล่ะปู่ว่าเขาจะได้บุญจากญาติๆ ท�ำส่งให้ไม่ตกนรก
แน่หรือไม่แน่ก็เพราะความรักสงสารกัน จ�ำต้องท�ำเผื่อไว้ดีกว่าปล่อยตามบุญ
ตามกรรม
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ถาม
ตอบ

ในครัง้ พระพุทธเจ้า เวลาคนตายแล้วนิมนต์พระไปสวด กุสลา มาติกา ดังนีไ้ หมปู่
มี แต่ท่านไปปลงกรรมฐาน พิจารณาซากศพที่ตายแล้วเป็นอสุภะอสุภัง
อนิจจ
ฺ ํ ทุกข
ฺ ํ อนตฺตา เกิดมาแล้วต้องตาย ไม่จรี งั ยัง่ ยืน กลายเป็นซากเป็นศพ
เปื่อยเน่าผุพังหาสาระแก่นสารไม่ได้ แล้วนึกน้อมเข้ามาสู่ตัวว่าจะต้อง
เป็นเช่นเดียวกันเพื่อได้สติปัญญาจากซากศพนั้น ไม่ประมาท บางรายได้
ส�ำเร็จมรรคผลเพราะการพิจารณาซากศพนั้นก็มี ท่านจึงสอนให้พระไป
เที่ยวกรรมฐานตามป่าช้า ซึ่งถือเป็นธุดงควัตรเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ นี่มีใน
ธุดงค์ ๑๓ ข้อ ค้นดูก็ยังได้

ถาม

ทุกวันนี้ไม่เห็นพระไปเยี่ยมป่าช้าดังครั้งพุทธกาลท่านท�ำกัน เห็นเฉพาะเวลา
คนตายแล้วเขานิมนต์ท่านมาสวด กุสลา มาติกา เท่านั้น

ตอบ

ถึงไม่ปรากฏเห็นก็ยงั มี พระธุดงคกรรมฐานท่านท�ำเป็นประจ�ำมิได้ขาด แต่ท่าน
มิได้เที่ยวประกาศให้ใครๆ ทราบ เนื่องจากเป็นงานของท่านโดยเฉพาะ มิใช่
งานสวดกินข้าวต้มขนมตามที่เขานิมนต์เวลาคนตายนี่นา
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ถาม
ตอบ

สมัยนี้ยังมีพระไปกรรมฐานป่าช้าอยู่หรือปู่ นึกว่าหมดสมัยไปแล้ว
สมัยบ้าอะไร เอาอะไรมาพูด ธรรมมีสมัยเมื่อไร นอกจากพวกบ้าสมัย ตื่นสมัย
เท่านั้น จึงจะอุตริพูดว่าเที่ยวป่าช้าหมดสมัยไปแล้ว พระธุดงคกรรมฐานท่าน
มิใช่บ้าตื่นสมัย อย่ามาพูดในที่นี่ เดี๋ยวพระธุดงค์จะแตกวัดกันเสียหมด จะว่า
ไม่บอก โน่น ไปพูดกับพวกบ้าตื่นสมัยด้วยกันโน่น

ถาม

โอ้โฮ ตายจริง หลานพูดผิดไป ต้องขอประทานโทษมากๆ ด้วยปู่ มันหลุดปาก
ออกมายังไง อันสมัยๆ บ้าๆ นี่ มันชินปากชินใจจึงหลุดออกมาอย่างง่ายดาย
ราวกับไม่ได้คิด คล่องปากจริงสิ่งที่ไม่ให้คล่องอย่างนี้ บทพานั่งภาวนา พุทโธ
ไม่เห็นได้เรือ
่ ง คอยแต่จะคิดไปร้อยแปด น่าโมโหจริงๆ ขอประทานโทษ ย้อนถาม
เรื่องสวด กุสลา มาติกา อีกเล็กน้อย นั่นมีความหมายว่าอย่างไรปู่

ตอบ

มีความหมายได้หลายอย่าง การสวด กุสลา มาติกา ถือเป็นคติตวั อย่างมาจาก
พระพุทธองค์เสด็จโปรดพระมารดาชัน
้ ดาวดึงส์สวรรค์ ฉะนัน
้ เวลาคนตาย
จึงน�ำธรรมทีพ
่ ระองค์เคยสวดโปรดพระมารดามาสวดให้แก่ผ้ต
ู ายในสมัยนี้
จนเป็นธรรมเนียมเรื่อยมา
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ถาม
ตอบ

เวลาตายไม่สวดธรรมนี้จะขัดข้องประเพณีของชาวพุทธเราไหม

น่าจะไม่ขด
ั ข้อง ถ้าเจ้าของศพไม่ขด
ั ข้องตัวเองว่าไม่ได้ทำ� ดังชาวบ้านเขาท�ำกัน
ส่วนผู้ตายไม่มาเกีย
่ วข้องทัง้ จะสวดหรือไม่สวดเพราะหมดหนทางจะมาแสดงตน

ถาม
ตอบ

เวลาพระท่านสวด กุสลา มาติกา ให้ ผู้ตายจะได้รับไหมปู่
ปู่ยังไม่เคยตายและยังไม่เคยมีใครมาสวด กุสลา มาติกา ให้ปู่ จะไปรู้อย่างไร
ว่าได้รบ
ั หรือไม่ได้รบ
ั ถ้าถามเก่งๆ อย่างนี้ ก็ไปถามผู้ทเี่ ขาตายแล้วดูซวิ ่าเขาได้
รับไหม แล้วค่อยมาบอกปู่

ถาม

อีกแล้วปู่นี่ รวดเร็วจริง หลานก็เซ่อจริง หาถามไม่เข้าเรือ
่ ง ความจริงคิดจะถามว่า
ในธรรมท่านบอกว่าผู้ตายได้รับไหมต่างหาก

ตอบ

ในธรรมท่า นมิไ ด้บอกไว้ว่า เวลาคนตายแล้ว ให้ไ ปสวด กุ สลา มาติ ก า ให้
บอกแต่การท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงผู้ตาย ผู้ตายที่ควรได้รับกุศลทานของญาติ
ที่อุทศ
ิ ให้ก็มี ไม่อยู่ในฐานะจะรับได้ก็มี
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ถาม
ตอบ

ที่รับผลบุญของญาติไม่ได้เพราะเหตุไรปู่

เพราะฐานะทีจ่ ะได้รบ
ั ไม่อำ� นวย เช่น ผู้ชายไปเกิดเป็นมนุษย์ เป็นสัตว์เดรัจฉาน
เป็นเปรต ๑๑ จ�ำพวก และไปสวรรค์ นิพพาน เสีย ก็ไม่ใช่ฐานะจะมารับ

ถาม
ตอบ

จ�ำพวกไหนที่มารับได้ปู่

จ�ำพวก ปรทัตตูปชีวเี ปรต จ�ำพวกเดียวทีอ
่ ยู่ในฐานะมารับได้ นอกนัน
้ ไม่ปรากฏ

ถาม

ถ้าญาติถวายทานอุทิศให้ผู้ตาย แต่ผู้ตายมารับไม่ได้ บุญที่ญาติอุทิศจะตก
แก่ใครล่ะปู่

ตอบ

บุญจะไปตกแก่นก
ั โทษในเรือนจ�ำได้อย่างไร ก็ต้องตกเป็นของผู้ทำ� อยู่โดยดีละซิ
เพราะบุญเป็นธรรมชาติละเอียดอ่อนมากเกินกว่าความคิดคาดคะเนด้นเดา
จะตามรู้ตามเห็นได้ ดังนั้นท่านจึงสอนให้ท�ำบุญเสียแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่
บุญจะได้ติดตัวไปด้วย ไม่ต้องหวังพึ่งใครอันเป็นของไม่แน่นอน
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ถาม
ตอบ

ที่นิมนต์มาสวด กุสลา มาติกา นั้นมีผลอย่างไรแก่ผู้ตายบ้างปู่

อย่าว่าแต่ผู้ตายจะได้รับผลจากการสวด กุสลา มาติกา เลย แม้คนเป็นที่นั่ง
ห้อมล้อมอยู่ด้วยขวดเหล้าในบริเวณนั้น ไม่สนใจกับการสวด กุสลา มาติกา
ของพระ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา การสวดต่างๆ ก็สักแต่สวดแต่ท�ำไป
อย่างนัน
้ เอง ไม่ผด
ิ อะไรกับนกขุนทองพูดว่า “แก้วเจ้าขา” ส่วนแก้วเป็นอย่างไร
ก็ไม่สนใจทราบ ต่อไปจึงน่ากลัวศาสนาจะกลายเป็นเครื่องมือของโลกไปหมด
ไม่มีธรรมคือความจริงแฝงอยู่เลยในพิธีต่างๆ จะมีแต่ประเพณีตามใจชอบ
เกลื่อนไปหมดนั่นแล
เอาละถามมาก ตอบไปมาก เขาจะว่าปู่เป็นบ้ากันทัง้ เมือง เรื่องก็จะไปกันใหญ่

ถาม

ปู่ครับ พวกหลานมากราบเยี่ยมปู่ เพราะได้ยินกิตติศัพท์เกียรติคุณปู่มานาน
แต่จะไม่ขอรบกวนอะไรมาก มีข้องใจอยู่อย่างหนึ่งที่คนเขาว่า “ตายแล้วสูญ”
ไม่ได้เกิดเป็นอะไรต่อไปอีกเลยตลอดไป ความจริงทีศ
่ าสนาสอนให้เป็นอย่างไรปู่

ตอบ

คัมภีร์กิเลสสอนไว้ว่า บาปไม่มี บุญไม่มี นรกไม่มี สวรรค์ไม่มี นิพพานไม่มี
สัตว์ทวั่ โลกธาตุตายแล้วสูญสิน
้ โดยประการทัง้ ปวง ไม่มช
ี น
ิ้ ส่วนเหลือเป็นสาระ
พอให้เกิดต่อไปอีกได้ เหล่านี้เคยมีผู้ถามมามากต่อมากแล้ว และก็ได้ตอบไป
มากต่อมากเช่นเดียวกัน
ในธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ตรัสสอนไว้เป็นแบบเดียวกันอย่าง
ตายตัวว่า บาปมี บุญมี นรกมี สวรรค์มี และนิพพานมี สัตว์ทั่วแดนโลกธาตุที่
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ยังมีกิเลสอวิชชาครองใจ เวลาตายแล้วต้องเกิดอีกวันยังค�่ำ เว้นพระพุทธเจ้า
และพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วเท่านั้น นอกนั้นเป็นจ�ำพวกตกอยู่ใน
แหล่งแห่งความเกิดแล้วตายเล่าตลอดไป จนกว่าจะท�ำใจซึ่งเป็นที่ฝังจมของ
เชื้อแห่งภพชาติให้สิ้นจากเชื้อนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว จึงจะสิ้นสุดยุติการเกิด-ตาย
อย่างหมดเยื่อใย
ให้หลานเลือกเฟ้นเอาเอง จะเอาคัมภีร์กิเลสที่ชื่อว่า “คัมภีร์แสนปลิ้นปล้อน
หลอกลวงสัตว์” ก็ได้ จะเอาคัมภีร์ธรรมที่ชื่อว่า “คัมภีร์เด็ดเพชรน�้ำหนึ่งใน
การสังหารกิเลส” ก็ได้ หรือจะเอาเป็นคาถาว่า กิเลสทุกประเภท สรณํ คจฺฉามิ
ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้ว เราคว้าหมดก็ได้ พุทธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ขึ้นชื่อว่า
พระรัตนตรัยแล้ว เราน้อมรับหมดก็ได้

ถาม

โอ้โฮ คัมภีร์ของปู่นพ
ี้ ส
ิ ดารจริง เพิง่ ได้ยน
ิ นีเ่ อง ไปเขียนมาจากไหนปู่ หลานไม่เคย
ได้ยินใครพูดมาก่อนเลย

ตอบ

เรียนมาจากป่าจากเขา จากถ�ำ้ เงือ
้ มผา ป่าช้า ป่าชัฏ ซอกห้วย ริมธาร และ
จากความอดอยากขาดแคลน จากความเดนตายในการเรียนการปฏิบัติ
ตามคาถาเหล่านี้ ไม่ใช่ได้มาอย่างสะดวกสบายดังผู้มาเยี่ยมทั้งหลายที่
ถามเอาๆ ถ้าอยากรู้ประจักษ์กบ
ั ตัวเอง ไม่ต้องแบกความสงสัยอันหนักหน่วง
ต่อไปว่าตายแล้วเกิดอีก หรือ ตายแล้วสูญ ก็ต้องปฏิบต
ั ด
ิ ้วยจิตภาวนาตาม
ธรรมทีท
่ ่านสอนไว้ เมือ
่ การปฏิบต
ั แ
ิ ละผลสมบูรณ์แล้ว ค�ำว่า ตายแล้วเกิด
หรือ ตายแล้วสูญ จะไม่นอกเหนือไปจากการพิสจ
ู น์ด้วยข้อปฏิบต
ั ไิ ปได้เลย
ต้องรู้ต้องเห็นเพราะเป็นหนทางให้รู้ให้เห็นความจริงโดยตรง
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พระพุทธเจ้าแลพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นจ�ำนวนล้านๆ ล้วนพิสูจน์จากธรรม
ปฏิบต
ั จิ ต
ิ ภาวนาทัง้ สิน
้ ท่านจึงรู้ได้เห็นได้โดยไม่ต้องถามกันและถามใคร แล้วน�ำ
ธรรมเหล่านัน
้ มาสอนโลก โดยผลัดเปลีย
่ นกันมาจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบน
ั
คือพระสมณโคดมของพวกเราชาวพุทธ ให้ได้กราบไหว้บช
ู าและปฏิบต
ั ต
ิ ามอยู่
เวลานี้ จะสงสัยไปไหน กิเลสเคยหลอกโลกให้สงสัยและล่มจมมามากต่อมาก
และนานแสนนานแล้ว ท�ำไมจึงไม่พากันเบื่อหน่ายอิ่มพอในโทษของมันบ้าง
พอได้ลืมตาอ้าปากเข้าสู่ธรรมดวงประเสริฐเลิศในไตรภพ

ถาม
ตอบ

ที่ว่าตายแล้วสูญนั้นเป็นกลหลอกลวงของกิเลสหรือปู่

ใช่ ร้อยทั้งร้อยล้วนเป็นกลลวงของกิเลสทั้งนั้น ธรรมท่านมิได้หลอกลวงใคร
นอกจากปลุกสัตว์โลกให้ตื่นจากหลับจากหลงไปตามกิเลสเท่านั้น ธรรมท่าน
ไม่หลอกสัตว์ ธรรมท่านเมตตาสัตว์ ธรรมท่านจริงจังต่อสัตว์ผ้ท
ู ก
ุ ข์ยาก อยากให้
พ้นทุกข์พ้นภัยถ่ายเดียว

ถาม

การเกิด เกิดได้ทวั่ ๆ ไปหรือเกิดได้ในคนในสัตว์ชนิดเดียวปู่ เช่น เคยเกิดเป็นคน
แล้วต้องมาเกิดเป็นคนซ�้ำๆ อีกอยู่ท�ำนองนั้น หรืออาจไปเกิดเป็นสัตว์อื่นๆ
ก�ำเนิดอื่นๆ เป็นเทวดา อินทร์ พรหม ก็ได้ โปรดเมตตาด้วยปู่

ตอบ

ตามแต่วิบากดี-ชั่ว ของสัตว์แต่ละรายท�ำไว้ผลักดันและหนุนค�้ำให้ไปเกิดใน
ก�ำเนิดต่างๆ ทัง้ ต�ำ่ แลสูง อวิชชาคือกิเลสตัวฝังลึกอยู่ในใจเป็นเชือ
้ พาให้สต
ั ว์เกิด
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วิบากดี-ชั่วพาให้เกิดในก�ำเนิดต�่ำสูง ทุกข์สุขมากน้อยตามก�ำลังวิบากนั้นๆ
สัตว์จะไปเกิดเอาตามความต้องการของตนย่อมไม่ได้ ต้องไปตามวิบากดี-ชั่ว
เรื่อยมาและเรื่อยไปอยู่ท�ำนองนี้ ถ้ามีบุญก็ไปสูงและเป็นสุข ถ้ามีบาปก็ไปต�่ำ
และเป็นทุกข์ ถ้ามีบุญมากก็ไปสูงมากและสุขมากตามวิบากบุญ ถ้ามีบาปมาก
ก็ไปต�่ำมากและทุกข์มากตามวิบากบาปผลักไสไป
จงทราบให้ถงึ ใจ ปู่พด
ู อย่างถึงใจว่า อวิชชาในจิตนัน
่ แล เป็นตัวยืนโรงทีพ
่ าให้
สัตว์เกิด-ตาย เกิด-ตาย วกเวียนไปมาไม่มเี วลาจบสิน
้ ลงได้ ถ้าอยากจบสิน
้
การเกิด-ตาย จงท�ำลายอวิชชาภายในใจออกให้หมด เมื่ออวิชชาสิ้นซาก
การเกิด-ตาย ก็สน
ิ้ ซากไปตามๆ กันอย่างไม่มป
ี ัญหา แต่การตายแล้วสูญนัน
้
มันเพลงอัศจรรย์ของอวิชชากล่อมสัตว์โลกให้ตาบอดต่างหาก ไม่มค
ี วามจริง
แม้ ๑ เปอร์เซ็นต์แฝงอยู่เลย มันโกหก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์แท้ๆ จงจ�ำจงเข็ดหลาบ
ในเพลงของมัน อย่าหาญไปลองถ้าไม่อยากตาบอดตลอดกัปกัลป์ จะว่า
ปู่ไม่บอก ปู่สงสารรีบบอกอยู่โต้งๆ นีแ
่ หละ ฟังนะ ค�ำว่า ตายสูญไม่มี อย่าเชือ
่
อวิชชาอุตริร่ายมนต์โกหกสัตว์โลก แต่ค�ำว่า ตายแล้วเกิด นั่นมีทั่วแดน
โลกธาตุ พระธรรมท่านประกาศยืนยันเรื่อยมา จงเป็นที่ลงใจและมั่นใจ
อย่ารวนเร เดี๋ยวอวิชชาคว้าไปต้มย�ำขย�ำกับน�้ำพริก จะว่าปู่ไม่ฉุดไม่คว้า
เอาไว้ ปล่อยให้จมไปกับมัน เอาละพอกินพอใช้ขนาดนี้แล้ว ไป ปู่เหนื่อย

ถาม

กราบเรี ย นถามปู ่บ ้า งเล็ ก น้อ ย ขอประทานโทษด้ว ยที่ ม ารบกวนเวลาและ
ธาตุขน
ั ธ์ปู่ เรือ
่ งทีใ่ ห้สงสัยมีอยู่ว่า เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนา คนนับถือ
ศาสนาพุทธอย่างน้อย ๘๐% แต่ผลที่แสดงออกทุกสถานที่กาลเวลามีแต่ผลลบ
ทีข่ ด
ั แย้งกับคนไทยทีน
่ บ
ั ถือพระพุทธศาสนา แต่ละวันเวลาแสดงออกแต่สงิ่ ไม่ดี
เช่น การปล้นจี้ ล้วงกระเป๋า ตระบัด ยักยอก ตีชิงวิ่งราว คดโกง รีดไถ ร้อยแปด
ล้วนเป็นของไม่ดีและขัดต่อศีลธรรมของชาวพุทธ จึงท�ำให้สงสัยว่าการนับถือ
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ศาสนานัน
้ นับถืออย่างไรกัน เรือ
่ งถึงได้เป็นอยู่อย่างนี้ จะแก้ไขอย่างไรจึงจะตรง
กับเป้าหมายของพุทธศาสนาที่มุ่งหมายให้ผู้นับถือเป็นคนดีมีความสงบสุข
ทั่วหน้ากัน กรุณาปู่ช่วยเมตตาชี้แจงด้วย

ตอบ

ค� ำ ว่า นั บ ถื อ ศาสนากั บ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ศาสนธรรมนั้ น มั น ต่า งกั น หลาน
การนับถือนั้นคือความยอมรับว่าดี ไม่ขัดไม่แย้ง ไม่แข่งดีแข่งเด่น ไม่ดูหมิ่น
เหยียดหยาม ความเทิดทูนไว้บนหัวหรือบนเศียรเกล้าแม้จะปฏิบัติตามไม่ได้
แต่ก็ไม่น�ำกิริยาที่แข็งกระด้างอวดอ้างว่าตัวดีตัวเก่งเข้าไปกล�้ำกรายศาสนา
ยกศาสนาไว้บูชาบนหัวใจอยู่เสมอ นี่เรียกว่าความนับถือศาสนา
ส่วนการปฏิบต
ั น
ิ น
ั้ คือ ปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักศีล หลักธรรม ด้วยกาย วาจา ใจ ไม่ล่วงเกิน
ฝ่าฝืนหลักของศีลธรรมที่ห้ามไว้ ปฏิบัติตามสิ่งที่ศาสนาอนุญาตเท่านั้น เช่น
อุบาสก อุบาสิกา และ พระ เณร ผู้ตงั้ ใจปฏิบต
ั ริ ก
ั ษาศีลธรรมกันจริงจัง ท่านปฏิบต
ั ิ
ตามจริงๆ ไม่ล่วงเกินฝ่าฝืนสิกขาบทน้อยใหญ่ใดๆ ทั้งสิ้น ท่านเคารพแทน
องค์ศาสดาผู้ประสาทศาสนธรรมไว้ นี่เรียกว่าการปฏิบัติ
การนับถือแต่มิได้ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม คนเราย่อมหลวมตัวท�ำในสิ่งนอก
เหนือศีลธรรมได้ดังทีร่ ู้ๆ เห็นๆ กันอยู่ นั่นคือเขามิได้ปฏิบัตศ
ิ ีลธรรม เป็นเพียง
นับถือเฉยๆ เช่น เวลาเดินผ่านหน้าวัด หรือมองเห็นพระ ก็ยกมือไหว้เสียที
แล้ว เดิ น ผ่า นไป มิ ไ ด้ตั้ ง หมั ด ตั้ ง มวยวางลวดลายเสื อ โคร่ง เสื อ ดาวใส่ท ่า น
อันเป็นการดูถก
ู เหยียดหยาม กิรย
ิ าทีเ่ ขายกมือไหว้เป็นต้น เรียกว่าแสดงความ
นับถือ คนที่นับถือศาสนา แม้พกอาวุธเต็มตัวเดินผ่านวัด เขายังนั่งลงยกมือ
ไหว้พระก่อนผ่านไป แต่กิริยาแห่งการนับถือเหล่านั้นมิได้ลบล้างความไม่ดีที่
เขาจะท�ำและก�ำลังท�ำอยู่ได้เลย เพราะมิใช่กิริยาที่แสดงออกเพื่อความลบล้าง
เขาเพียงยอมรับนับถือเท่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติตามศาสนา
ฉะนัน
้ เรือ
่ งความเลวร้ายทัง้ หลาย มีการปล้นจี้ เป็นต้น จึงมีอยู่ตามปกติ และอาจ
เพิม
่ มากขึน
้ ตามคนประเภทนีม
้ ม
ี ากและความคล่องตัวแห่งการกระท�ำ ส่วนการ
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ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมนั้น จะไม่มีเรื่องเลวร้ายนี้เกิดขึ้นได้เลยแม้เรื่องย่อยๆ
นอกจากความผิดพลาดที่ไม่มีเจตนาเท่านั้นซึ่งอาจมีได้เพราะเป็นเหตุสุดวิสัย
เช่น ยางรถระเบิดกลางทางขณะที่รถวิ่งสวนกันมา หรือรถที่ตามหลังมาติดๆ
ห้ามล้อไม่อยู่ หรือระเบิดในที่ชุมนุมชนและรถรามาก ย่อมมีทางผิดพลาดและ
เกิดเหตุการณ์ได้ไม่เลือกกาลสถานที่ นอกจากเหตุสด
ุ วิสย
ั แล้ว ผู้ปฏิบต
ั ต
ิ ามหลัก
ศาสนธรรมจะไม่ท�ำ อันการปล้นจี้ซึ่งเป็นสิ่งเลวร้ายหยาบโลนมากนั้น นับว่า
ห่างไกลกับผู้มีศีลธรรมมาก ไม่ต้องพูดถึง อย่างไรท่านเหล่านี้จะไม่ลงใจท�ำได้
ลงคอเลย บ้านเมืองและทรัพย์สมบัติสงบเย็นทุกหย่อมหญ้านั่นแล สมบัติ
เงินทองของมีค่าจะทิง้ ไว้ทไี่ หนก็ทงิ้ ไว้ได้ราวกับบ้านเรือนของตนนัน
่ แล ต่างคน
ต่างมีความรู้สึกและปฏิบัติอย่างเดียวกัน แบบเดียวกัน ตามหลักศีลธรรม
อันเดียวกัน โลกย่อมสงบร่มเย็น มองเห็นหน้ากันทักทายกันด้วยความสนิท
จิตใจเมตตาอารี ไม่ถือดีถือเด่นอันเป็นเรื่องของกิ เลสพองตัวยั่วธรรมและ
ความดี คนดีทงั้ หลายมีความเยือ
่ ใยไมตรีสนิทสนมราวกับอวัยวะอันเดียวกันด้วย
สมานั ต ตตาธรรม ความไม่ถือ ตัวเป็นเครื่ อ งสมั ครสมาน จะไปไหนไปได้
อยู่ไหนอยู่ได้ ไม่มีภัย เพราะต่างคนต่างมีจิตใจกลมกลืนไปด้วยอภัยธรรม
เมตตาธรรม กรุณาธรรม มุทิตาธรรม ความพลอยยินดี ไม่อิจฉาริษยา
เมือ
่ คนอืน
่ ได้ดี อุเบกขาธรรม ให้ความสม�ำ่ เสมอ ไม่มองกันในแง่ร้ายหมายโทษ
โกรธเคือง มีความเคารพรักกันทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยตามล�ำดับล�ำดา
ฉะนัน
้ ผู้ปฏิบต
ั ธิ รรมจึงเป็นผู้ท�ำประโยชน์แก่ส่วนรวมและแก่โลกได้เป็นอย่างดี
อย่างเด่นในปวงชน นี่แล การนับถือศาสนาเฉยๆ กับการปฏิบัติศาสนา มีผล
ผิดกันดังทีก
่ ล่าวมา ถ้าอยากให้บ้านเมืองสงบร่มเย็น ต่างคนก็จ�ำต้องปฏิบต
ั ต
ิ วั
ตามหลักศีลธรรม ไม่ล่วงเกินฝ่าฝืน ซึ่งเป็นการท�ำลายตนและศีลธรรมไปด้วย
ในตัวของผู้นน
ั้ ถ้ามีแต่อยากให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น ปราศจากโจรผู้ร้าย
แต่ตัวเองกลับเป็นโจรผู้ร้าย เป็นผู้ก่อกวนท�ำลายบ้านเมืองและทรัพย์สมบัติ
ของประชาชนเสียเองแล้ว จะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหน แม้แผ่นดินสลาย
แต่ความชัว่ จากคนชัว่ ก็ไม่สลายไปตาม สัตว์ บุคคล มีอยู่บนอากาศ พวกเลวร้ายนี้
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ก็จะตามไปก่อกวนท�ำลายให้สมบัติเงินทองและจิตใจคนและสัตว์ให้พินาศ
ขาดสูญอยู่นั่นแล เนื่องจากความชั่วมิได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ แต่ขึ้นอยู่กับ
คนโดยเฉพาะ คนท�ำดีคนจึงร่มเย็น โลกท�ำดีโลกจึงร่มเย็น เรื่องความจริง
มีดังที่กล่าวมา
ดังนัน
้ ถ้าอยากเห็นความวิเศษศักดิส
์ ท
ิ ธิข
์ องศาสนธรรม ผู้นบ
ั ถือศาสนาจึง
ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักของศาสนา อย่าเพียงนับถือเฉยๆ ราวกับเด็กเล่นตุ๊กตา
กลางสนามหญ้า เพราะศาสนามิใช่ต๊ก
ุ ตาพอจะถูกบีบถูกค้นโยนไปเหวีย
่ งมา
อยู่เฉยๆ แต่ศาสนาเป็นธรรมศักดิ์สิทธิ์วิเศษสมนามจริงๆ ถ้าอยากทราบ
ความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาและของตัวเองก็จงปฏิบัติ จงพิสูจน์กันตรงนี้
อย่าถือศาสนาเพื่อเป็นข้อแก้ตัวและประดับเกียรติ จะไม่ผิดกับลิงได้แก้ว
เด็กได้ตุ๊กตา
เฉพาะพุทธศาสนากระเทือนโลกมาได้ ๒๕๖๐ กว่าปีนี้แล้ว (นับเวลายังทรง
พระชนม์เข้าด้วย) ได้กระเทือนจิตใจของเราชาวพุทธบ้างหรือยัง จงตั้งปัญหา
ถามตัวเอง อย่าไปถามใคร เพราะไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราว่าบกพร่องหรือ
สมบูรณ์ในด้านศีลธรรม ถ้าทุกคนสนใจตั้งปัญหาถามตนดังที่กล่าวมา ความ
ดัดแปลงแก้ไขตัวเองและสังคมตลอดส่วนรวมจะตามมาเพือ
่ จุดสมบูรณ์พน
ู ผล
ผู้คนต่างจะค่อยสงบสุขเย็นใจขึน
้ โดยล�ำดับไม่อาจสงสัย เพราะศาสนธรรมเป็น
เครื่องยืนยันรับรองความสงบสุขของโลกมามากต่อมากแล้ว นอกจากผู้นับถือ
เก็บศาสนาเข้าตู้ดองไว้ราวกับผักและผลไม้เสียเท่านั้น ศาสนาจึงออกแสดง
ความจริงอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษเต็มตามคุณภาพที่มีอยู่ของตนไม่ได้
ธรรมเครือ
่ งท�ำลายสิง่ ชัว่ ร้ายทัง้ หลายมีหลายประเภท กิเลสชนิดหยาบโลน คือ
ราคะตัณหา ความคึกคะนองน�้ำล้นฝั่ง ก็น�ำศีลข้อ กาเมสุ มิจฉาจาร เข้าปราบ
ซึ่งปราบได้ทุกประเภทของราคะตัณหา ไม่มีตัณหาตัวไหนจะเก่งกล้าเลยศีล
ข้อเด็ดๆ นี้ไปได้ถ้าน�ำมาปราบ นอกจากปล่อยตัวให้ราคะตัณหามันปราบราบ
โดยไม่คด
ิ ต่อสู้ เพือ
่ กู้ชาติมนุษย์อน
ั สูงศักดิไ์ ว้เท่านัน
้ ก็ไม่มใี ครช่วยได้ ปล่อยให้
เป็นเศษมนุษย์ไปต่อหน้าต่อตาที่น่าเสียดายและทุเรศ ข้อโลภมากปากกว้าง
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พุงโตกว่าภูเขา ก็น�ำธรรมข้อธรรมสันโดษหรือความมักน้อยมาปราบก็อยู่เอง
ไม่กล้าหือได้ หรือจะน�ำ มรณัสสติ ข้อระลึกถึงความตายมาปราบ ว่าจะมัวแต่โลภ
อยู่นั้น ไม่มองดูความตายที่อ้าปากจะกลืนหมดทั้งตัวอยู่ทุกลมหายใจบ้างหรือ
ตายแล้วเคยเห็นใครรื้อขนครอบครัวสมบัติเงินทองกองมหึมาไปด้วยได้เล่า
รู้หรือยังว่าความโลภมันหลอกให้ลืมตายลืมป่าช้านั่นน่ะ กิเลสตัวโลภมากๆ
มันเคยพาผู้ใดให้มีความสุขสบายมีไหม เห็นแต่โลกมากเท่าไร ยิ่งทุกข์มาก
เท่านั้น ได้เท่านี้แล้วมันต้องหลอกว่าให้ได้เท่านั้นๆ จนตาย ก็ตายไปเปล่า
ไม่มีค�ำว่าอิ่มพอจากกิเลสตัวโลภมาก กระตุกเจ้าของเพียงที่กล่าวมานี้ กิเลส
ตัวโลภมหาภัยก็สยบลง ไม่กล้าลุกลามปามไปมากเลย นี่แลธรรมปราบกิเลส
ตัวโลภมาก
ถ้า อยากมี ค วามสุ ข จงพากั น น� ำ ไปปราบกิ เ ลสตั ว ไฟลามทุ ่ง ให้ดั บ มอดลง
ใจจะเป็นสุขอย่างไม่คาดไม่ฝัน ที่จะให้มีความสุขเพราะความโลภมากจนให้
เพียงพอนั้น จนวันตายก็ตายไปเปล่าทั้งที่หิวโหยด้วยความอยากความโลภอยู่
นัน
่ แล จะไม่มวี น
ั พอตลอดกัปกัลป์หรือเลยนัน
้ ไปเป็นแสนกัปล้านกัลป์ เพราะสัตว์
ในแดนโลกธาตุนี้ ไม่เคยมีสัตว์โลกรายใดมีความสุขเพราะความโลภมากและ
เพราะมันพอตัว อิ่มตัว นอกจากลดความโลภลงด้วยธรรมโดยล�ำดับจนไม่มี
เหลือภายในใจเท่านั้น จึงจะถึงหนองอ้อแห่งความสุขอันแท้จริงว่า อ้อ ใจไม่มี
ความโลภ สุขอย่างอัศจรรย์อย่างนีล
้ ะหรือ ใจไม่มค
ี วามอิจฉาริษยาผู้อน
ื่ มีความ
สุขอัศจรรย์อย่างนีห
้ รือ ใจไม่มรี าคะตัณหาน�ำ้ ล้นฝั่งท่วมหัวใจ บีบบังคับขยีข้ ย�ำ
หัวใจ เป็นความสุขอัศจรรย์อย่างนี้หรือ หนองอ้อ อุทานความสุขจะผุดขึ้นที่
ใจดวงนัน
้ เองในทันทีทน
ั ใดทีก
่ เิ ลสตัวมหาภัยทัง้ หลายเหล่านีห
้ ลุดลอยไปจากใจ
ฉะนั้น การน�ำธรรมมาปฏิบัติ ธรรมก็ศักดิ์สิทธิ์ในตัวเรา แม้เราเองก็ศักดิ์สิทธิ์
ต่อ ตั ว เอง และยั ง จะเป็น ที่ เ คารพนั บ ถื อ และเป็น ที่ ยึ ด เหนี่ ย วของผู ้อื่ น อี ก
มากมายจนถึงขัน
้ หาประมาณไม่ได้โน่นแล นีค
่ อ
ื ผลแห่งการปฏิบต
ั ธิ รรมเห็นผล
อยัมภทันตา ผิดกับการนับถือเฉยๆ ลอยๆ อยู่มาก จงจดจ�ำเอาไปปฏิบัติเพื่อ
ความศักดิ์สิทธิ์แก่ตัวเองก็พอตัวแล้ว
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ถาม

แหม ความโลภมาก อยากไม่มค
ี วามพอดีเป็นเบรกห้ามล้อนี้ มันท�ำคนให้เสียคน
ได้จริงๆ นะท่านปู่ ธรรมวันนี้ถึงใจ นับแต่เกิดมาก็มีวันนี้ที่ปู่นำ� ความโลภออก
ประกาศโทษให้กระผมรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆ

ตอบ

ราคะ ตัณหา ความโลภ ความโกรธ เมื่อเทียบทางโลกแล้วก็คือตัวมหาภัย
มหาอ�ำนาจบีบหัวใจสัตว์นน
ั่ แล จะเป็นบุญเป็นคุณอะไรเพราะมันทัง้ สามนี้
ทีม
่ น
ั สนุกเรืองอ�ำนาจก็เพราะสัตว์โลกเคารพบูชามันนัน
่ เอง เวลานีท
้ วั่ โลกก�ำลัง
เทิดทูนและบูชามันอย่างเปิดเผยและออกหน้าออกตา ไม่สะดุดใจกระดากอาย
ธรรมเครื่องปราบมันบ้างเลย อะไรๆ ก็เป็นศิลปะไปหมด ปู่ก็ไม่ทราบว่าศิลปะ
มันคืออะไร มันคือการเห่าหอนอึกทึกทั่วบ้านทั่วเมืองในฤดูเดือน ๑๒ นั่นหรือ
มันคือตัวโลภมากๆ จนหมดยางอาย พลิกกินคว�ำ่ กินหงายกิน กินทั้งสันทั้งคม
กินทั้งขึ้นทั้งล่อง กินไม่อัดไม่อั้น ขอแต่มีช่องกินนั่นหรือ หรือมันคือตัวแดงๆ
ตาแดงๆ เหมือนพริกสุก เวลามันแสดงฤทธิ์เต็มที่กับสิ่งที่ไม่พอใจนั่นหรือ
นี่หรือศิลปะๆ ที่โลกนิยมกันน่ะ

หลาน

มิใช่ ท่านปู่ ค�ำว่า ศิลปะ คือ ความฉลาดรอบรู้ในสิ่งต่างๆ รอบตัว หรือเรียกว่า
ศิลปวิทยา ความรู้ในแง่ต่างๆ เช่น ช่างจักสาน ช่างบ้านช่างเรือน ช่างวิชาชีพ
แขนงต่างๆ เหล่านี้รวมแล้วเขาเรียกว่าศิลปะ

หลวงปู่ถาม

อย่างนัน
้ หรือ ปู่เกิดมาแก่แดดแก่ลมเปล่าๆ ไม่ร้ศ
ู ล
ิ ปะกับเขา ทางโลกก็เคยครอง
อยู่หลายปีก่อนออกบวช แต่สมัยนั้นไม่เคยสนใจกันในค�ำว่า ศิลปะละแปะ
เหมือนคนสมัยปัจจุบันซึ่งรู้ไปเสียทุกแง่ทุกมุม แต่สังเกตดูคนสมัยปู่โน้นเขามี
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ความสุขกันอย่างธรรมชาติ สุขเรียบๆ สุขไม่แพรวพราวผาดโผนเหมือนคนสมัยนี้
ดูแล้วผิดกันอยู่มาก ถ้าเป็นอาหารก็อาหารธรรมชาติ ไม่มีหลายรสหลายชาติ
เหมือนอาหารในสมัยปัจจุบัน ซึ่งหลากรสหลากสีที่สุด คนโง่ๆ อย่างปู่เลยไม่
รู้จก
ั กินกับเขา ทัง้ ไม่ร้เู ป็นคาวเป็นหวานด้วยทีส
่ ามารถปรุงอาหารหวานคาวได้
หลายรสหลายชาติเช่นนี้ก็เรียกว่าศิลปะ ใช่หรือเปล่า

หลาน
หลวงปู่

ใช่ จัดเป็นแขนงหนึ่งของศิลปะแหละท่านปู่

ส�ำหรับปู่เองซึ่งแก่จวนจะเข้าอู่อยู่แล้วมันเฉยๆ ไม่กระตือรือร้นกับสิ่งเหล่านี้
มีอะไร กิน อะไรที่ไม่กังวลสิ้นเปลืองก่อความทุกข์ความฉิบหายมากเกินความ
พอดีแล้ว พอกินพอใช้ทั้งนั้น แล้วก็เป็นสุขดี ไม่หมุนตัวเป็นเกลียวไปกับมัน
คนเราเมื่อหาความสบาย อะไรมันสบายก็ควรใฝ่ใจและหมุนตัวไปทางนั้น
ถ้าเห็นโทษของกิเลสตัวฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมตามทางของชาวพุทธ นอกจากจะเห็น
คุณค่าของมันที่พาโลกให้เป็นกังหันหน้าซีดเซียว มองกันไม่ทั่วหน้า ฆ่ากัน
ราวกับใบไม้ร่วง ก็เป็นกรรมของสัตว์เอง แม้ธรรมเครื่องแก้กิเลสแลกองทุกข์
มีอยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเจ้าของไม่น�ำออกมาช่วยตัวเอง เช่นเดียวกับปืนมีอยู่
แต่ไม่นำ� ออกมาต่อสู้เสือที่ก�ำลังค�ำราม ปล่อยให้เสือกัดตายเปล่าๆ ฉะนั้น

ถาม

ขอกราบถามปู่เรือ
่ งพระธุดงคกรรมฐาน ได้ทราบเขาเล่าลือว่าพระธุดงคกรรมฐาน
สายท่านพระอาจารย์มน
ั่ ภูรท
ิ ต
ั ตเถระ ทางภาคอีสานมีมากกว่าภาคอืน
่ ๆ ใช่ไหมปู่
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ตอบ

ดูจะมีมากดังค�ำเขาเล่าลือ เพราะป่าทางภาคอีสานยังมีอยู่มากพอหลบซ่อนตัว
บ�ำเพ็ญภาวนาได้สะดวก ประการส�ำคัญผู้ให้ก�ำเนิดกรรมฐานในสมัยปัจจุบัน
คือ ท่านหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ท่านก็เป็นคนภาคอีสาน เวลาบวชแล้วท่าน
มักบ�ำเพ็ญอยู่ทางภาคอีสานมากกว่าภาคอื่นๆ ยิ่งวาระสุดท้ายแห่งอายุท่าน
ก็อยู่ภาคอีสานและมรณภาพที่ภาคนี้ทั้งสององค์ เวลาท่านยังมีชีวต
ิ อยู่ก็ได้ให้
การอบรมพระเณรเป็นจ�ำนวนมาก ฉะนั้น พระธุดงคกรรมฐานจึงมักมีอยู่ทาง
ภาคอีสานมากกว่าภาคอื่นๆ

ถาม
ตอบ

เวลานี้ยังมีมากอยู่หรือเปล่า

ยังมีมากอยู่ แต่ครูอาจารย์ทป
ี่ ระชาชนพระเณรเคารพนับถือรู้สก
ึ ร่วงโรยไปมาก
องค์นั้นร่วงไป องค์นี้ร่วงไป ซึ่งมีแต่องค์สำ� คัญๆ ทางจิตภาวนาแทบทั้งสิ้น

ถาม
ตอบ

เวลานี้ยังมีองค์ใดบ้างที่ส�ำคัญทางจิตภาวนา ปู่จะพอเมตตาบอกลูกหลาน
เรือ
่ งเมตตานัน
้ เมตตา แต่ไม่อาจบอกได้ เพราะท่านไม่ใช่ปลาเน่าพอจะประกาศ
ขายทอดตลาดนี่
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ถาม

ก็เห็นท่านพูดกันอยู่ว่า องค์นน
ั้ เป็นอย่างนัน
้ องค์นน
ั้ ดีทางนัน
้ องค์นน
ั้ ดีทางโน่น
ส�ำหรับปู่ท�ำไมบอกไม่ได้

ตอบ

ปู่ไม่มีภูมิในทางท�ำนายทายทักท่านผู้ใดได้ แม้ปู่เองยังไม่เห็นท�ำนายตัวเองได้
ว่าจะตายเมือ
่ ไร ร่างกายแก่มากขนาดนีแ
้ ล้ว ซึง่ น่าจะพอท�ำนายตัวเองได้ จะไป
อวดเก่งเที่ยวท�ำนายท่านผู้อื่นอย่างไรกัน เพราะธรรมไม่เหมือนโลกไม่เหมือน
ภาพยนตร์พอจะประกาศโฆษณาให้คนมาชมแบบภาพยนตร์นี่

ถาม

เมือ
่ ไม่ประกาศบ้าง พระธุดงคกรรมฐานท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าครูอาจารย์องค์ใด
ดีทางใด องค์ใดมีความรู้ความสามารถทางสมถวิปัสสนา วิชาวิมุตติ องค์ใด
ได้ขน
ั้ ใดภูมใิ ด พระธุดงค์ทงั้ หลายจึงจะมาศึกษาอบรมกับอาจารย์องค์นน
ั้ ๆ ได้
ถูกต้องไม่ผิดพลาด

ตอบ

พระธุดงคกรรมฐานผู้แสวงหาความรู้ความฉลาด แต่ถ้าจะโง่ขนาดนั้นก็ไม่ควร
อยู ่ใ ห้หนั ก ศาสนา เพราะพระพุท ธเจ้า มิ ไ ด้สอนคนสอนพระให้โ ง่ แต่สอน
เพื่อความฉลาดทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว อย่างหลวงปู่เสาร์
หลวงปู่มั่น ไม่เห็นท่านประกาศตัวเองว่ารู้และฉลาดในธรรมแง่ใด ท่านชอบ
บ�ำเพ็ญตนอยู่แต่ในป่าในเขาเป็นประจ�ำจนเป็นนิสัยราวกับท่านไม่เคยเกิดกับ
บ้านอยู่กับเมืองเลย แต่ครูอาจารย์ใดล่ะจะมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระเณรและ
ประชาชนฆราวาสมากกว่าท่านทั้งสองนี้ ท่านเหล่านี้ รู ้ไ ด้อ ย่างไรจึ งพากัน
หลั่ ง ไหลไปศึ ก ษาอบรมกั บ ท่า นจนกระทั่ ง ท่า นละขั น ธ์ ลู ก ศิ ษ ย์ท ่า นมี ม าก
ทั่วประเทศไทยกระทั่งประเทศลาวโน่น ท่านเหล่านั้นรู้ได้อย่างไร
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ให้ตนไปรู้ไปเห็นเอง ฟังเอง สังเกตเอง ทุกแง่ทก
ุ มุม บรรดาอาการทีแ
่ สดงออก
จากท่านนั่นแล มันถนัดชัดเจนดี ดีกว่าตื่นข่าวกันแบบลมๆ แล้งๆ สุดท้าย
ก็หาตัวหาตนไม่ได้เป็นไหนๆ พระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มน
ั่ มาดัง้ เดิมนัน
่
ท่านเป็นธรรมไม่มโี ลกเข้าแฝงเลย ไม่พด
ู พล่ามเรือ
่ งอะไรๆ เกีย
่ วกับอรรถ
กับธรรมอย่างง่ายดาย ท่านพูดเฉพาะพวกเดียวกันทีม
่ ค
ี วามรู้ทางจิตภาวนา
คล้ายคลึงกันและไว้ใจกัน ท่านจะพูดเรือ
่ งธรรมปฏิบต
ั ล
ิ ้วนๆ ต่อกัน ใครรู้เห็น
อย่างไรจากการปฏิบต
ั จิ ต
ิ ภาวนา ท่านคุยธรรมปฏิบต
ั ก
ิ น
ั อย่างเอาจริงเอาจัง
ฟังแล้วเพลินไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆ เรือ
่ งทีท
่ ่านจะพูดธรรมภายในใจ
เช่น สมถะ - วิปัสสนา สมาธิ สมาบัติ มรรคผลนิพพาน ที่ตนรู้ตนเห็นให้
ใครๆ ฟังแบบพล่ามๆ นั้น อย่าฝันลมฝันแล้งว่าจะได้ยินจากท่านง่ายๆ
ก็ท่านไม่พูดนี่ ท่านท�ำตัวราวกับพระเซ่อบัดซบนั่นแล ถ้ายังไม่สนิทกัน
สมมุติมีใครไปตีสนิทในขณะที่ไปพบเห็นท่านครั้งแรก ปากบอนอวดรู้
ตู้พระไตรปิฎกเต็มพุง พูดคุยอวดท่านเรือ
่ งสมาธิ สมาบัติ มรรคผลนิพพาน
ทิพยโสต ทิพยจักษุ ตลอดอภิญญาพิสดารต่างๆ ท่านจะปิดปากอย่าง
สนิทเลย แต่จะคอยฟังแง่หนักเบาแห่งธรรมจากผู้มาคุยด้วยทุกๆ ระยะ
ไม่คลาดเคลื่อนเลื่อนลอยจนจบ หากเป็นธรรมเกิดจากภาคปฏิบัติจริงๆ
และเจตนาเป็นธรรมของผู้มาคุยด้วย ท่านจะช่วยแนะให้ตามล�ำดับแห่ง
จุดที่ผู้นั้นยังบกพร่องโดยที่ตนไม่รู้ไม่เข้าใจ แต่จะถามท่านสุ่มสี่สุ่มห้านั้น
ท่านไม่เล่นด้วย และหาทางออกตัวโดยอุบายต่างๆ เช่น ผมหรืออาตมา
ไม่รู้ไม่เข้าใจ เป็นต้น และปิดปากเงียบ
นี่ คื อ นิ สั ย ของพระธุ ด งคกรรมฐานที่ ท ่า นเป็น ธรรมและรั ก สงวนธรรม
โดยมากท่า นปฏิ บั ติ กั น อย่า งนี้ แม้จ ะรู ้เ ห็ น ธรรมมากน้อ ยลึ ก ตื้ น
หยาบละเอียดเพียงไร ท่านจะพูดคุยในวงและคณะของท่านโดยเฉพาะ
ท่า นไม่ป ระกาศโฆษณาตนและธรรมแบบโลกๆ เพราะท่า นทราบว่า
โลกกับธรรมนั้นต่างกันแม้จะอยู่ด้วยกัน ท่านจึงรักสงวนธรรม
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ส่วนพวกเราประเภทขายก่อนซื้อ เน่าก่อนสุก สุกก่อนห่าม พล่ามก่อนรู้ พอมา
เจอกัน เป็นยังไงจิตถึงไหนแล้ว ถึงพรหมโลกหรือยัง ได้ไปเทีย
่ วสวรรค์ไหมคืนนี้
ได้ไปดูสัตว์นรกบ้างไหมคืนนี้ ได้ตรวจดูจิตผมไหมคืนนี้ ได้ตรวจดูจิตคน.....
นัน
้ ไหม ทีเ่ ขามาขอให้ตรวจดูให้น่ะ ผมเองยังเลยเพราะยุ่งกับตรวจดูกรรมของ
.....เขา เขามาให้ตรวจดูให้ คืนนีย
้ งั จะต้องตรวจดูกรรมเวรของ.....เขา คนนีก
้ รรม
หนามาก ระโยงระยางด้วยสายกรรมสายเวรจนแทบมองไม่เห็นตัวจริง คุ้ยเขี่ย
ตัดฟันกันยกใหญ่กว่าจะได้ความจริงออกมาบอกเขา คนนี้ต้องให้เขาท�ำบุญ
อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร โรคเขาจึงจะบรรเทา แต่หายนั้นไม่หายแน่เพราะเขา
ยังมีกรรมหนักมาก ปกติผมหรืออาตมาไม่ว่าง ต้องช่วยเพือ
่ นมนุษย์ตลอดทัง้ วัน
ทั้งคืน ต้องแนะต้องบอกให้เขาสะเดาะเคราะห์เพราะระยะนี้ดวงเขาไม่ดีเลย
ดาวอะไรต่อดาวอะไรทับกันยุ่งหมด และต้องแนะต้องบอกหลายด้านหลายทาง
เพราะคนหนึง่ ๆ ล้วนหาบเคราะห์หาบกรรมมาให้เราดู เราช่วยแทบเป็นแทบตาย
ท่านไม่ได้เหมือนพวกเราชาวฉลาดก่อนโง่ดังที่กล่าวมา
พระธุดงคกรรมฐานองค์ใดรายใดก็ตามแสดงออก จะเป็นสมัยหลวงปู่มั่น
ยังอยู่หรือปัจจุบันนี้ก็ตาม องค์นั้นรายนั้นจะอยู่กับหมู่คณะไม่ได้ พระท่าน
รังเกียจ อย่างน้อยท่านก็ซุบซิบกัน มากกว่านั้นก็ทำ� เรื่องขึ้นหาครูอาจารย์
เพื่อเรียกมาช�ำระอธิกรณ์ นรก - สวรรค์ ให้สิ้นไปจากวัดจากหมู่คณะ
เพราะแบบนี้มันแบบหากิน มิใช่แบบหาอรรถหาธรรมดังพระพุทธองค์แล
สาวกพาหา เข้าใจไหม อย่าว่าปู่ดุนะ เราพูดตามความจริงของวงกรรมฐาน
สายหลวงปู่เสาร์หลวงปู่มั่นท่าน
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ถาม

แหมซึ้งมากปู่ วันนี้ฟังการปฏิบัติธรรมของวงพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่มน
ั่ อย่างถึงใจและเป็นคติไปนาน แต่ก่อนปู่ไม่เห็นเล่าวงพระธุดงค์
เหล่านี้ให้หลานๆ ฟังบ้าง

ตอบ

ใครมาก็พด
ู ใครมาก็พล่าม ใครมาหาก็ฟ้งุ บ้าน�ำ้ ลายทะลุฟ้า เรือ่ งพระธุดงคกรรมฐาน
สายหลวงปู่เสาร์ ปู่มั่น ไม่ทราบเขามาหาเพื่อเรื่องราวอะไร ตะกี้นี้ก็พูดกันอยู่
แล้วสดๆ ร้อนๆ ยังจะเป็นผู้รับเหมาเรื่องเหล่านั้นเสียเองอะไรกัน การพูด
ควรพูดเรือ
่ งอะไรทีเ่ หมาะกับกาลสถานทีบ
่ ค
ุ คลค่อยพูด ไม่ใช่ใครมาหาก็จะพูด
แต่เรือ
่ งเดียว เขาก็เอือมกันทัว่ โลกละซิ นีห
่ ลานๆ ถาม ก็พด
ู กันไปตามเรือ
่ งราว
ที่อยากทราบอย่างนั้นเอง

ถาม

ครัง้ พุทธกาลเทีย
่ วธุดงคกรรมฐานกับสมัยนีท
้ ค
ี่ ณะธุดงค์ของปู่เสาร์ ปู่มน
ั่ และปู่
เที่ยวต่างกันหรือเหมือนกันปู่

ตอบ

ถ้า ดู ต ามพุ ท ธประวั ติ สาวกประวั ติ ตลอดท่า นจารึ ก ไว้ใ นคั ม ภี ร ์ ก็ คิ ด ว่า
เป็น ปฏิ ป ทาที่ ลู ก ศิ ษ ย์เ ดิ น ตามครู แต่จ ะพู ด ว่า เหมื อ นครั้ ง พุ ท ธกาลนั้ น
ปู่ไม่อาจเอือ
้ ม เพราะระหว่างพญาราชสีห์กบ
ั หนูนน
ั้ ผิดกันมาก จึงไม่ควรน�ำมา
เทียบกัน การกราบไหว้ ท่านปฏิบัติตามธรรมที่ท่านทรงเมตตาสั่งสอนนั้น
เห็นว่าเป็นสามีจก
ิ รรมเหมาะสมแล้ว จึงตะเกียกตะกายปฏิบต
ั ก
ิ น
ั ไปดังทีเ่ ห็นๆ
กันอยู่นี้แหละ
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ถาม

ทีป
่ ่วู ่าธรรมได้มาจากความอดอยากขาดแคลนและเดนตายนัน
้ อดอยากอย่างไร
ปู่ไม่มีใครใส่บาตรให้ฉันอย่างนั้นหรือ

ตอบ

เรื่องคนใส่บาตรนั้นมี พระกรรมฐานไปอยู่ที่ไหน ตามธรรมดาแล้วไม่อดอยาก
ด้วยปัจจัยสี่ เพราะเขาเคารพเลื่อมใสเป็นพื้นเพของใจอยู่แล้ว ที่ว่าอดอยาก
ขาดแคลนนัน
้ เป็นเพราะท่านฝึกท่านทรมานท่านเองเพือ
่ อรรถเพือ
่ ธรรมทีท
่ ่าน
มุ่งมั่นอยากรู้อยากเห็น ท่านจึงฝึกทรมานด้วยการปฏิบัติโดยวิธีต่างๆ เช่น
เอาอาหารแต่น้อยแม้มม
ี าก ฉันน้อยๆ แม้อาหารมีมาก ไม่ฉน
ั ทัง้ ไม่ไปบิณฑบาต
เป็นวันๆ ไปเป็นครั้งคราวเพื่อเร่งภาวนาให้หนักขึ้น

ถาม
ตอบ

ไม่อดอาหาร ไม่ผ่อนอาหาร ไม่อดอยากขาดแคลน ภาวนาไม่ได้หรือปู่
ภาวนาได้ แต่จ ะได้ผ ลเพี ย งไรหรื อ ไม่นั้ น เป็น อี ก กรณี ห นึ่ ง ดั งชาวบ้า นเขา
ภาวนากัน เขาก็ไม่อดไม่ผ่อนอาหารไม่ทรมานมาก เขาก็ภาวนาได้ แต่ผลของเขา
เป็นอย่างไร ปู่ไม่ได้ถามเขา
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ถาม
ตอบ

การฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆ ดังที่กล่าวมานั้นได้ผลอย่างไรบ้างปู่

การฉันน้อยและการไม่ฉันเป็นวันๆ ไปนั้น ท�ำให้ไม่โงกง่วง ตั้งสติได้ดี
ใจสงบได้ง่ายกว่าฉันตามปกติ ปัญญาคล่องตัวดีกว่าปกติ นี่หมายถึงผู้ถูก
กับจริตนิสัย ร่างกายลดก�ำลังลงกว่าปกติย่อมไม่ทับจิตมาก การฝึกจิต
ทั้งด้านสมถะและด้านวิปัสสนาก็ง่ายกว่ากัน ท่านจึงมันทรมานอยู่เสมอ
เพื่อการด�ำเนินจิตได้สะดวกและรวดเร็วกว่าที่ไม่ฝึกทรมานดังที่กล่าวมา

ถาม

พระธุดงคกรรมฐานท่านชอบฝึกทรมานตน อยู่แบบอดๆ อยากๆ อย่างนี้
เหมือนกันหมดหรือ

ตอบ

ไม่หมด แต่ส่วนมากท่านมักทรมานกันด้วยความพอใจ สมัครใจ ไม่มใี ครบังคับ
การฝึกการทรมานดังที่กล่าวมา จิตใจสงบ ร่างกายก็เบา ไม่กดถ่วงใจให้คิด
ฟุ้งซ่านไปในทางทีผ
่ ด
ิ ทีเ่ ป็นข้าศึกต่อธรรม เมือ
่ ใจสงบ คนเราย่อมสะดวกสบาย
ไม่ดน
ิ้ รน สติปัญญาพอมีทางคิดอ่านไตร่ตรองอรรถธรรม ไม่เป็นความคิดความ
ปรุงที่กิเลสควบคุมรุมกัดรุมทึ้งไปเสียหมด ยังพอปรากฏเป็นอรรถเป็นธรรม
ขึ้นมาให้ได้ชมบ้างสมกับมาแสวงธรรม
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ถาม

ถ้าใจไม่สงบ ท่านคิดอรรถคิดธรรมไม่ได้หรือ จึงต้องฝึกให้ใจสงบก่อนแล้วค่อย
คิดอรรถคิดธรรมตอนจิตสงบแล้ว

ตอบ

เรือ
่ งคิดนัน
้ คิดได้ แต่พอคิดธรรมติดมือขึน
้ มา กิเลสทีร่ ม
ุ ล้อมอยู่รอบหัวใจคว้าเอา
ไปกินหมด เจ้าของมองไม่ทัน เพราะกิเลสตัวสัญญาอารมณ์มันรวดเร็วมาก
เกินกว่าสติปัญญาธรรมดาโลกๆ จะตามทัน ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้ฝึกอบรมจิต
ให้สงบด้วยสมถะก่อน พอมีทางยับยั้งตั้งตัวได้บ้างแล้ว ก็สอนให้พิจารณาทาง
ปัญญา การทีจ่ ต
ิ สงบนัน
้ ผลเป็นความเย็น ไม่ดน
ิ้ รนกวัดแกว่ง จิตเชือ
่ ง ถ้าเป็นน�ำ้
ก็สงบนิ่ง เมื่อนิ่งนานเข้าก็ใสสะอาด
จิตที่สงบจากอารมณ์กวนใจก็ท�ำนองเดียวกัน เมื่อน�ำออกพิจารณาทางด้าน
ปัญญา ย่อมไม่ดิ้นรนกวัดแกว่ง ตั้งหน้าท�ำหน้าที่ตามสติที่ควบคุมและสั่งงาน
ในการพิจารณา การพิจารณาส่วนมากถือกายเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณา
โดยความเป็น อสุภะ อสุภงั ปฏิกล
ู โสโครก ไม่สวยงามบ้าง ในขัน
้ เริม
่ ต้น พิจารณา
กลับไปกลับมาจนเป็นที่เข้าใจว่าเป็น อสุภะ ไม่งาม เป็นปฏิกูลจริงๆ ตาม
ความพิจารณา หลายครัง้ หลายหนใจย่อมยอมจ�ำนนต่อปัญญาและเชือ
่ ว่าเป็น
อย่างนั้นจริงๆ จิตก็ยิ่งมีความสง่างามแพรวพราวและอาจหาญไปโดยล�ำดับ
ของการพิจารณา เมือ
่ พิจารณาไปมาก จิตมีความอ่อนเพลีย ก็นำ� จิตเข้าพักสงบ
อารมณ์ในสมาธิ ท�ำสลับกันไปตามวาระของการท�ำงานและหยุดงาน

ถาม

มีบางอาจารย์สอนว่าให้พิจารณาปัญญาไปเลย ไม่จ�ำเป็นในการท�ำสมถะคือ
ความสงบใจก่อน นั่นจะไม่ขัดกันหรือปู่
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ตอบ

ถ้าเราไม่ไปขัดเขาและเขาก็ไม่มาขัดการปฏิบัติของเราก็ไม่มีอะไรขัด เขาชอบ
ท�ำอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเขา เราท�ำเช่นนี้ก็เป็นการปฏิบัติของเรา และเพื่อ
เราเอง มิได้เพื่อใคร เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติกลาง ใครจะ
แสวงหาด้วยวิธใี ดก็ได้ ไม่มใี ครไปห้ามและกีดขวาง ส่วนถูกหรือผิดนัน
้ ต่างเป็น
ผู้รบ
ั ผิดชอบของตัวเอง ผู้อน
ื่ มิใช่ฐานะจะเข้าไปเกีย
่ วข้อง ถ้าเขาไม่ขอให้เกีย
่ วข้อง
เรื่องก็มีเท่านั้น หลานสงสัยอะไรและเป็นกังวลกับใคร เวลานี้ปู่พูดกับหลาน
ปู่สอนหลานต่างหาก มิได้สอนใครพอจะน�ำเรื่องของผู้อื่นเข้ามาเป็นกังวลใจ
ให้ยุ่งไปเปล่าๆ

หลานตอบ

เห็นเขาสอนกันอย่างนั้น หลานสงสัยที่ไม่เข้ากันกับที่ปู่สอนอยู่เวลานี้ จึงได้
เรียนถาม ถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วย หลานไม่เข้าใจจริงๆ ในเรือ
่ งการภาวนา
นี้ปู่

ถาม

การท�ำทุกรกิริยาของพระพุทธเจ้า โดยทรงอดพระกระยาหารไม่เสวย ๔๙ วัน
กับที่พระธุดงคกรรมฐานท่านอดอาหาร ไม่ฉันเป็นวันๆ และหยุดฉันเป็นพักๆ
ไปนั้น ผิดกันกับที่พระองค์ทรงท�ำหรือไม่

ตอบ

พูดการอดไม่ฉันของพระธุดงค์กับพระองค์นั้น ไม่ผิดกัน คือไม่ฉันเหมือนกัน
แต่ทผ
ี่ ด
ิ กันนัน
้ ผิดตรงทีพ
่ ระองค์หวังความตรัสรู้ธรรมด้วยการอดพระกระยาหาร
อย่างเดียว ไม่มีจิตภาวนาเข้าช่วย ส่วนพระธุดงค์ท่านอดเพื่อภาวนาสะดวก
และหวังรู้ธรรมจากการภาวนา มิได้หวังรู้ธรรมจากการอดอาหารอย่างเดียว
ต่างกันตรงนี้
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ถาม
ตอบ

เวลาอดอาหารไม่ฉันนั้น ท่านอดกี่วันปู่ ท่านจึงฉัน

เอาแน่ไม่ได้ ตามแต่ละองค์ที่ท่านจะอดจะฉัน เพราะเป็นอัธยาศัยของแต่ละ
รายๆ ไป แม้องค์เดียวกันนั้น อดบางครั้งก็น้อยวัน เช่น ๓ - ๔ - ๕ วัน
หรืออาทิตย์หนึ่ง บางครั้งท่านอดเป็นอาทิตย์ๆ จึงฉันก็มี องค์อื่นๆ ก็เช่นกัน
เอาแน่ไม่ได้ ตามแต่ผลแห่งการภาวนาของท่านจะอ�ำนวย

ถาม
ตอบ

เวลาอดอาหารเช่นนั้นหิวมากไหมปู่

ถ้าอยากทราบก็ลองอดดูซจิ ะรู้เอง ไม่จำ� ต้องถามผู้อน
ื่ แม้ถามก็ไม่เกิดประโยชน์
จึงไม่ตอบ

ถาม

โอ้โฮ น่าสงสารท่านจับใจ ของเคยกินไม่กน
ิ ต้องเป็นทุกข์แน่ๆ ยิง่ อดหลายๆ วัน
ด้วยแล้วน่าจะสลบไปในบางครั้งนะปู่

ตอบ

อาจเป็นไปได้ในบางรายและบางครั้งถ้าธาตุขันธ์ไม่สมบูรณ์ แต่ความสนใจ
พระท่านไม่ได้อยู่กับความเมื่อยหิวอ่อนเพลียมากไปกว่าความมุ่งมั่นต่อ
การรู้ธรรมเห็นธรรมที่ก�ำลังบ�ำเพ็ญอยู่อย่างขะมักเขม้นในเวลาเช่นนั้น
ซึ่งเหมือนเข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมภายในใจ
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ถาม
หลวงปู่ถาม

เวลาอดอาหาร ได้ฉันอะไรแทนบ้างไหมปู่
ฉันอะไร

หลาน

ก็ฉน
ั น�ำ้ อ้อย น�ำ้ ตาล ฉันโกโก้ กาแฟ หรือฉันผลไม้สก
ุ ชนิดต่างๆ ทีพ
่ อมีพอหาได้
นั่นแหละ

ตอบ

ถ้ายังจะกลัวตายเทีย
่ วฉันผลไม้ชนิดต่างๆ อยู่ ก็อย่าอดให้ขายหน้าตัวเอง
และพระศาสนาล่ะซิ พูดอะไรอย่างนั้น ผลไม้ก็คืออาหารเราดีๆ นี่เอง
จะฉันได้อย่างไรในเวลาวิกาล แม้ที่ฉันได้ในเวลาวิกาล เช่น โกโก้ กาแฟ
น�้ำอ้อย น�้ำตาล น�้ำส้ม น�้ำหวาน เพียงจะหาถ่ายรูปไว้ดูต่างหน้าเวลาหิว
ก็ยังไม่มีจะว่ายังไง ยังจะบึนไปหามันที่ไหนให้ยุ่งเข้าไปอีก พูดกับคนไม่
เคยอดเคยหิวนี่มันล�ำบาก เลยออกนอกลู่นอกทางไปกันใหญ่แล้วนี่
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ถาม

ขอประทานโทษปู่มากๆ หลานไม่ร้จู ริงๆ จึงถามซอกแซกออกนอกลู่นอกทางไป
แล้วท่านจะฉันอะไรพอเยียวยาธาตุขันธ์ในเวลาเมื่อยหิวอ่อนเพลียมากเพราะ
ไม่ได้ฉันหลายๆ วัน

ตอบ

จะฉันอะไรนอกจากน�้ำในกาน�้ำเท่านั้น ก็ท่านไม่วุ่นวายเหมือนผู้ถามนี่นา
ท่านอดเพื่อภาวนา ท่านจึงมีแต่ตั้งหน้าภาวนาอย่างเดียว ไม่ยุ่งกับอะไร
ทั้งสิ้นในเวลาเช่นนั้น เพราะท่านอดเพื่อทนเพื่อต่อสู้ ท่านไม่ได้อดเพื่อ
ความอ่อนแอ ท้อแท้ ล้มเหลว จิตท่านเข้มแข็งแม้ร่างกายธาตุขันธ์จะ
อ่อนก�ำลังลงบ้าง ถ้าจิตท่านเหมือนที่ถามยุ่งอยู่เวลานี้ ท่านไม่อดให้เสียเวลา
ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น

ถาม

เวลาอดหลายๆ วัน การภาวนาของท่านน่าจะดี ท่านจึงทนได้ ถ้าเป็นอย่างหลาน
ต้องคว้าใบไม้สดใบไม้แห้งเข้าใจว่าเป็นผักแน่ๆ

ตอบ

ก็ ท ่า นไม่ใ ช่พ ระใบไม้ส ดใบไม้แ ห้ง ละซิ ท่า นถึ ง อดถึ ง ทนได้เ พื่ อ ประโยชน์
อันไพศาล ซึง่ ดีกว่าอาหารหวานคาวทีก
่ ินอยู่ทก
ุ วันเวลาเป็นไหนๆ พวกทีเ่ ห็นขี้
ดีกว่าไส้ก็ท�ำไม่ได้ ผู้ที่เห็นไส้ดีว่าขี้ก็ท�ำไม่หวั่นไหว ตายเป็นตาย ขอให้ได้
ครองอรรถครองธรรมอย่างสมใจก็เป็นที่พอใจแล้ว พระธุดงค์แต่ละองค์
กว่าจะได้ธรรมครองใจก็แทบไปแทบอยู่นั่นแล จะว่าเป็นของง่ายดายหรือ
เวลาชีวิตท่านเหลือเดนตายออกมา ใครๆ จึงชมแต่ผลท่านว่าท่านดีอย่างนั้น
ดีอย่างนี้ บทเวลาท่านจะตายอยู่ในป่าในเขา ในทางจงกรม ในทีน
่ งั่ สมาธิภาวนา
ในความเพียรท่าต่างๆ ไม่เห็นคิดกันบ้าง เราเป็นชาวพุทธต้องมองเหตุบ้างซิ
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มองแต่ผลอย่างเดียวจะเกิดประโยชน์อะไร เกิดมาทัง้ ชาติกม
็ แี ต่กินกับนอนและ
เที่ยวเตร็ดเตร่เร่ร่อนหาหัวนอนปลายเท้าไม่ได้ เป็นอยู่อย่างจ�ำเจ จะหาความ
อบอุ่นแก่จต
ิ ใจได้ทไี่ หน ก็มแี ต่ความรุ่นร้อนเผาใจล่ะซิ วันคืนหนึง่ ๆ ผ่านไปต้องคิด
หาสารคุณ อย่ามีแต่ความสนุกเฮฮา ตื่นลมตื่นแล้งกันไป ไม่มีสาระอะไรติดตัว
ติดใจ จะหวังพึ่งอะไร
มนุษย์เราซึ่งมิใช่ท่อนไม้ท่อนฟืน มันมีหัวใจดวงรู้ๆ ครองร่างอยู่กับทุกคน
ท�ำไมไม่เหลียวแล จะหวังพึ่งอะไรถ้าพึ่งใจตัวเองไม่ได้แล้ว พึ่งลมหายใจ
ลมก็หมดไป พึ่งร่างกาย กายก็แตก พึ่งน�้ำในกาย น�ำ้ ก็สลาย พึ่งไฟในกาย
ไฟก็กระจาย กายทั้งร่างมีแต่เรื่องแตกกระจาย แล้วจะพึ่งอะไร พึ่งบ้าน
บ้านก็จะพัง พึ่งสมบัติเงินทองก็ล้วนแต่สิ่งจะพังทลาย ยังเพลินเมามัว
มัว่ สุมอยู่หรือ มนุษย์เราตัวฉลาดแท้ๆ ไม่สมควรกับความเป็นดังทีก
่ ล่าวมา
ความดีมีอยู่แสวงหาซิ มนุษย์ทงั้ หลายท่านหาความดีได้ ท�ำไมเราหาไม่ได้
เวลาไปหาความเลวทรามต�่ำช้าท�ำไมหาได้ สิ่งเหล่านั้นมันวิเศษวิโสอะไร
ถ้ามันพาคนให้วิเศษ มนุษย์พากันวิเศษเลิศโลกไปนานแล้ว ไม่จมปลัก
ดังที่เห็นกันอยู่นี้เลย จึงไม่ควรเพลิดเพลิน ไม่ควรมัวเมาไม่เข้าเรื่องอยู่
เปล่าๆ อะไรดีมีสาระรีบแสวงหา เวลาตายจะมีที่ยึดที่เกาะ ไม่เป็นไฟ
ทั้งกองไปเสียถ่ายเดียว คนหมดที่พึ่งหมดที่อาศัยเป็นคนดีวิเศษล่ะหรือ
ในโลกก็เห็นๆ กันอยู่ ยังจะสงสัยอะไรอยู่อีกถ้าไม่อยากจมน่ะ
เห็นไหม ปู่เวลาเผ็ดร้อนแผดเผาปู่เอาจริง เพราะสงสารมนุษย์ทม
ี่ วั เพลิดเพลินกับ
เงาไม่เข้าเรือ
่ งราวกับเด็กอมมือ ตายแล้วก็ล่มจมกัน ทีน
่ ่าเสียดายและสงสารมาก
แต่ช ่ว ยอะไรไม่ไ ด้ พากั น ท� ำ ตั ว เหมื อ นสั ต ว์ที่ เ ขาขั ง ไว้ต ้ม แกงเป็น อาหาร
ยังมัวเพลินกันอยู่ ดูซิ สัตว์ที่เขาก�ำลังจูงไปฆ่า มันรู้ตัวเมื่อไร ยังเพลินกัดหญ้า
ไปตามทาง ถ้ามันรู้จะไม่เพลินกัดหญ้าเป็นอันขาด นอกจากมันจะไล่ขวิดไล่ชน
คนที่จูงมันพุงทะลุไปในเวลานั้นเท่านั้น
คนที่เชื่อธรรมที่ให้ความปลอดภัยไร้ทุกข์แก่สัตว์โลก ก็เป็นคนประเภทสัตว์
ที่รู้ตัวว่าเขาก�ำลังจูงไปฆ่านั่นเอง จะไม่ประมาทนอนใจ รีดไถกอบโกยกันแบบ
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สัตว์กัดกินหญ้าตามทางในเวลาที่เขาจูงไปฆ่า จะงดสิ่งเลวร้ายมหาภัยแก่ตน
และผู้อน
ื่ ทันทีไม่ชก
ั ช้า ก้มหน้าท�ำแต่ความดีงามสุจริตยุตธิ รรมต่อกันถ่ายเดียว
โลกก็สงบร่มเย็นเพราะต่างเห็นใจกัน
นี่พูดเรื่องพระธุดงค์ เลยธุดงค์เข้าบ้านเข้าเมืองไปหมด แทนที่จะธุดงค์เข้าป่า
เข้าเขาอย่างเดียวดังพระธุดงคกรรมฐานท่านเทีย
่ วไป เอาละ เหนือ
่ ยมาก เพราะ
เร่งเครื่องมาก ลืมความแก่ไป

หลาน

อัศจรรย์ธรรมปู่จนขนลุก ปู่ไปเอามาจากไหน เวลาพูดเป็นน�้ำไหลไฟสว่างไป
ทีเดียว ไม่มต
ี ด
ิ มีข้องเลย และอัศจรรย์พระธุดงค์ท่านทีอ
่ ดทนมากผิดกับชาวบ้าน
ราวฟ้ากับดินทีเดียว

ถาม

วั น นี้ พ วกลู ก หลานมาจากกรุ ง เทพฯ มาขอพรปีใ หม่เ พื่ อ เป็น สิ ริ ม งคลแก่
ครอบครัวและหน้าที่การงาน ขอหลวงปู่ได้โปรดพรปีใหม่แก่ลูกหลานด้วยเถิด

ตอบ

ค�ำว่า พร ธรรมท่านแปลว่า ประเสริฐ สิ่งใดดี สิ่งใดประเสริฐ ขอให้ลูกหลาน
พากันแสวงหาและขวนขวายให้เกิดให้มีขึ้นในตนและครอบครัวของตน ตลอด
ส่วนรวมไม่มป
ี ระมาณ เพราะค�ำว่า ของดี ของประเสริฐ นัน
้ มีอยู่ทไี่ หน มีอยู่กบ
ั
ผู้ใด มีอยู่กบ
ั ครอบครัวใด สังคมใด ทีน
่ น
ั้ ผู้นน
ั้ ครอบครัวนัน
้ สังคมนัน
้ ย่อมชุ่มเย็น
เป็นสิริมงคล
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ถาม

ค�ำว่า ของดี ของประเสริฐ ที่ปู่กล่าวถึงนั้นได้แก่อะไรบ้างปู่ พวกลูกหลานยัง
ไม่เข้าใจ ได้ยน
ิ แต่พ่อแม่ คนเฒ่าคนแก่โบราณ พูดติดปากกันมาว่า ขอพรปีใหม่
หรือไปขอศีลขอพรกับคนเฒ่าคนแก่และพระตลอดครูอาจารย์ที่เคารพนับถือ
ตามวัดต่างๆ ดังที่พวกลูกหลานมาขอศีลของพรกับหลวงปู่วันนี้แหละ ส่วนที่
ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้ยังไม่เข้าใจกันเลยปู่

ตอบ

หลักใหญ่ที่โลกยอมรับกันก็คือ ธรรม เช่น เขาขอความเป็นธรรม เป็นต้น
เพราะธรรมเป็นทีล
่ งใจของโลก พอได้ยน
ิ ว่าธรรมเท่านัน
้ ใจของแต่ละคนก็ช่ม
ุ เย็น
ทั้ ง ที่ ยั ง ไม่รู ้ไ ม่เ ข้า ใจเลยว่า ธรรมคื อ อะไร ฉะนั้ น ลู ก หลานมาวั น นี้ ปู ่จึ ง จะ
มอบธรรมเป็นพรให้แทนพรทั้งหลาย เพราะค�ำว่า พรอันประเสริฐ นั้นก็ได้แก่
ธรรมทีโ่ ลกยอมรับนับถือและกราบไหว้บช
ู านีแ
่ ล ปู่จะให้พรอย่างละย่อๆ พอดี
กับเวลา ขอให้ลูกหลานรับไปปฏิบัติกันเถิด จะเกิดความสงบร่มเย็นแก่ตัวเรา
และครอบครัวอย่างประจักษ์
ธรรมย่อที่จะให้ดังนี้คือ
การที่เราฆ่าเขา เขาฆ่าเรา และการฆ่าสัตว์ทุกชนิดที่ครองตัวอยู่ด้วยชีวิต
เป็น อั ป มงคลความล่ม จมแก่ต นผู ้ฆ ่า และแก่เ ขาที่ ถู ก ฆ่า เหล่า นั้ น อย่า งยิ่ ง
ชนิดไม่มีอะไรเปรียบได้เลย เพราะทุกๆ ชีวิตมีคุณมากส�ำหรับตัวทุกๆ ราย
ไม่ควรไปแตะต้องท�ำลาย จงหยุดจงงดกรรมอันโหดร้ายทารุณต่อกันนี้เสีย
นี่เป็นพรข้อที่ ๑
สมบัติเงินทองของคู่ใจ ใครก็รักสงวน การท�ำลายสมบัติของคู่ใจให้พลัดพราก
จากตัวเขา เป็นความโหดร้ายทารุณของผู้ท�ำแก่สมบัติและจิตใจเขาอย่างยิ่ง
ไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้ แม้เคยท�ำมาก็จงหยุดจงงดอย่างเด็ดขาด อย่าท�ำ
ต่อไป นี่เป็นพรข้อที่ ๒
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ลูกหลานเขา เมียเขา ผัวเขา คือสมบัติในหัวอกที่รักสงวนอย่างยิ่งกว่าสิ่งใด
ไม่ควรล่วงเกินเป็นอันขาด จงรักษาอธิปไตยของกันและกัน ด้วยการเทียบหัวใจ
เขาหัวใจเราใส่กัน มนุษย์หัวขาดจากคอ ตับพุงทะลุแตกกระจายจากกันใน
ชั่ววินาทีก็เพราะโทษของการล่วงล�้ำข่มขืนเป็นต้นเหตุอันส�ำคัญ จงเห็นโทษ
มหาวินาศนี้อย่างถึงใจและไม่สนใจใยดีกับกรรมอันลามกนี้ หัวกับคอจะได้
อยู่กันอย่างสนิทไม่พรากกัน นี่เป็นพรข้อที่ ๓
มุสา คือ การโกหก ตบหูตบตาหลอกลวงผู้อื่นให้ผิดจากปกติคือความมีความ
เป็นจริง ท�ำให้อก
ี ฝ่ายหนึง่ เสียหายแต่น้อยจนถึงขัน
้ ล่มจมฉิบหาย เป็นค�ำไม่ควร
พูดไม่ควรโกหกอย่างยิ่งในวงมนุษย์ด้วยกัน ปากโกหกเป็นปากที่ขาดบาทสลึง
คนโกหกเป็นคนขาดบาทขาดเต็ง มนุษย์เต็มบาทเต็มเต็งไม่ควรพูดโกหกมุสา
จงพูดแต่ความสัตย์ความจริงเพือ
่ ประโยชน์อน
ั สมบูรณ์ต่อกัน นีเ่ ป็นพรข้อที่ ๔
สุราของมึนเมา เคยท�ำมนุษย์ให้ขาดบาทขาดสลึง เสียผู้เสียคน เสียการเสียงาน
เสียสมบัติเงินทองมามากต่อมากแล้วจนประเมินโทษของมันไม่ได้ เราเป็น
มนุษย์เต็มบาทเต็มเต็ง มิใช่มนุษย์ขาดเฟื้องขาดสลึง จึงไม่ควรน�ำสุรามาท�ำลาย
อวัยวะ สติปัญญาอันเป็นสมบัติมีค่าในตัวเราให้ด้อยลงและเสียไปอย่างยิ่ง
สุราเป็นสิง่ บัน
่ ทอนและท�ำลายมนุษย์ สมบัตข
ิ องมนุษย์ และการงานของมนุษย์
โดยถ่ายเดียว คือ เสียทรัพย์ ก่อความทะเลาะวิวาท เกิดโรค ถูกต�ำหนิติเตียน
กิรย
ิ ามารยาทราวกับหมาขีเ้ รือ
้ นทีใ่ ครๆ รังเกียจ ไม่สมควรแก่ปกติชนหญิง - ชาย
ไม่รู้จักอาย หน้าหนาหน้าชาหมดยางอาย ลดคุณค่ามนุษย์ หมดคุณค่าในตัว
มนุษย์ผู้กินสุรา เมาสุรา ความเป็นบ้าหาได้ง่ายในสุราและคนเมาสุรา หลานๆ
จงรู้ว่านีค
่ อ
ื ยาพิษ ไม่ควรสนใจใฝ่ฝันกับสุราและน�ำมาดืม
่ มากิน เดีย
๋ วเป็นบ้ากัน
ทั้งโลก นี่เป็นพรข้อที่ ๕
ที่ปู่มอบให้แก่หลานๆ วันนี้ซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่ และจงพากันเป็นคนใหม่
ต่อไปจากคนๆ เก่าด้วยการฝึกหัดเปลี่ยนแปลงตนใหม่จากที่เคยไม่ดีให้เป็น
คนดีต่อไป เอาละพอ
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หลาน

การตะเกียกตะกายมาหาหลวงพ่อวันนี้ เพราะข่าวเล่าลือมานานว่าหลวงพ่อ
เป็นพระองค์สำ� คัญทางภาคอีสานองค์หนึง่ และเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มน
ั่ ด้วย
อยากพบเห็น อยากกราบไหว้บูชา อยากฟังค�ำสนทนา อยากฟังธรรมเทศนา
โปรดตามแต่ห ลวงพ่อ จะสะดวกโปรดได้ กระผมยิ น ดี ทั้ ง นั้ น ที่ ส� ำ คั ญ และ
อยากพบเห็นอยากกราบไหว้อย่างยิง่ ก็คอ
ื องค์ท่านหลวงปู่ขาวนีแ่ ล เพราะร�ำ่ ลือ
มานาน วันนี้สมใจปลื้มปีติอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวแหละปู่

หลวงปู่
หลาน

มาเห็นแล้วเป็นยังไง สมค�ำเล่าลือไหมล่ะ

สมอย่างบอกใครไม่ได้ แต่ตื้นตันหัวอกเลยขณะนี้ ทั้งนี้เพราะเคยทราบแต่ใน
ต�ำราว่า พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลาย ท่านบ�ำเพ็ญและบรรลุมรรคผล
นิพพานอยู่ในที่ต่างๆ กัน เช่น ในป่า ในถ�ำ้ ในเขา ในครั้งโน้น อ่านแล้วให้เกิด
ความคิดต่างๆ เกี่ยวกับมรรคผลนิพพานในครั้งโน้น และหิวกระหายอยากฟัง
การบ�ำเพ็ญและการบรรลุมรรคผลนิพพานของพระในครัง้ นี้ ว่ามีท่านผู้บ�ำเพ็ญ
และบรรลุธรรมได้เหมือนครั้งโน้นหรือเปล่านา

บุญยังพอมีก็มาได้ยินเรื่องของหลวงปู่มั่น ปู่เสาร์ และได้ยินเรื่องครูอาจารย์
ทั้งหลายสายของท่านปู่เสาร์ ปู่มั่นนี้ จนถึงเรื่องของหลวงปู่องค์ที่กราบเฝ้าอยู่
้ ปีตจิ นพูดไม่ออกบอกไม่ถก
ู มันเต็มตืน
้ อยู่ภายในน่ะปู่
เวลานี้ ท�ำให้เกิดความปลืม
เพี ย งได้โอกาสจะมาเยี่ย มหลวงปู ่เท่า นั้ น ทุ ก สิ่ งทุ ก อย่า งตลอดผู ้เกี่ ย วข้อ ง
สิ่งเกี่ยวข้องมันตกออกในทันทีทันใด ภายในกายในใจเบาไปหมดราวกับตัว
จะเหาะลอย ทีเ่ ป็นทัง้ นีเ้ พราะซาบซึง้ ในพระธรรมค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้าที่
ประทานไว้แก่สต
ั ว์โลก เป็นค�ำสัง่ สอนเสมอต้นเสมอปลาย คงเส้นคงวา ทัง้ ฝ่าย
มรรคและฝ่ายผล ไม่ผด
ิ หวังแก่ผ้ป
ู ฏิบต
ั ธิ รรมว่าจะไม่มผ
ี ลตอบแทนทีค
่ วรแก่เหตุ
ที่ยังมีข้อสงสัยอยู่บ้างก็ตรงที่คนสมัยโน้นกับคนสมัยนี้ ดูว่ามีกิเลสหนา - บาง
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ต่างกันอยู่มาก เฉพาะอย่างยิ่งผู้สนใจปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงยังรู้เห็นธรรม
ได้ยากกว่าครั้งพุทธกาลอยู่มาก ต้องล�ำบากล�ำบนมากกว่าจะรู้จะเห็นธรรม
ดั ง ในประวั ติ ข องหลวงปู ่มั่ น ภู ริ ทั ต ตเถระ ที่ ท ่า นพระอาจารย์ม หาบั ว
ญาณสัมปันโน เรียบเรียงไว้ กระผมได้อ่านจนจบหลายเที่ยว ไม่เคยเบื่อเลย
หลวงปู่มั่นท่านล�ำบากมากกว่าจะรู้เห็นธรรม ทั้งนี้ก็กราบเรียนตามความรู้สึก
เท่านัน
้ ส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรนัน
้ ก็ขอความเมตตาชีแ
้ จงจากหลวงปู่ด้วย
จะเป็นพระคุณอย่างสูงแก่กระผมด้วย

ตอบ

ฟังคุณพูดเกี่ยวกับศาสนธรรมที่ประทานไว้กับคนมีกิเลสหนาบางในสมัยโน้น
กับสมัยนี้ต่างกันก็น่าฟัง เรายังไม่ต้องพูดถึงท่านผู้สนใจปฏิบัติธรรม แต่ขอพูด
เรื่องผู้ไม่สนใจแสวงธรรม แต่สนใจแสวงหากิเลสมากกว่าธรรมก่อน

คนสมัยโน้น แม้ผู้ไม่สนใจแสวงธรรม แต่การแสวงสิ่งที่เป็นกิเลสมาพอกพูน
หั ว ใจก็ ไ ม่ม ากนั ก ไม่แ สวงหาหลายแง่ห ลายทาง หลายเล่ห ์ห ลายเหลี่ ย ม
หลายสันพันคม เหมือนคนสมัยนี้ ในสายตาดูว่าแสดงกันอย่างออกหน้าออกตา
เด่นดังจริงๆ ทั้งอยากมั่งมี ทั้งอยากเด่นอยากดัง ทั้งอยากให้คนเคารพนับถือ
ทั้งอยากให้เขาร�่ำลือว่าตัวเก่งกล้าสามารถหมดทุกด้านทุกทาง จนไม่เป็นอัน
กินอยู่หลับนอนได้สนิท ทั้งสิ่งยั่วยวนกวนใจเพื่อเบิกทางกว้างของกิเลสโลภะ
ราคะตัณหา ตาเป็นไฟ ก็นับวันขยายตัวมากขึ้นตามๆ กัน เมื่อเป็นเช่นนี้
แม้ผู ้มี นิ สั ย สนใจต่อ ธรรมทั้ ง หลายพยายามเที่ ย วเสาะและบ� ำ เพ็ ญ ก็ ย ่อ ม
แหวกว่ายสิง่ เกีย
่ วข้องซึง่ รุมล้อมอยู่รอบตัวออก และบ�ำเพ็ญด้วยความล�ำบาก
อยู่เป็นธรรมดา
ฉะนั้น ที่ว่าคนครั้งโน้นกับครั้งนี้มีกิเลสหนา-บางต่างกัน ก็ไม่น่าจะผิด เพราะ
สิ่งส่งเสริมให้ฝ่ายต�ำ่ มีกำ� ลังมีมากกว่าสิ่งส่งเสริมทางฝ่ายธรรมให้เจริญ คนจึง
มีทุกข์มากล�ำบากทั่วดินแดน แม้ที่อยู่ในป่าในเขาก็ไม่เว้น เพราะสิ่งพาให้เป็น
ฟืนเป็นไฟมันวิง่ ประสานทัว่ ถึงกัน ส่วนธรรมนัน
้ ก้าวไม่ค่อยออกหรือก้าวไม่ออก
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เพราะไม่มใี ครพาก้าว สุดท้ายก็ให้กิเลสต้มย�ำเอาสดๆ ร้อนๆ ต่อหน้าต่อตาว่า
มรรคผลนิพพานไม่มี มีแต่ชอ
ื่ ในต�ำราทีส
่ อนไว้และเขียนไว้เท่านัน
้ นัน
่ ฟังซิคณ
ุ
กิ เ ลสมั น ออกลวดลายเห็ น ไหม ความจริ ง ผู ้เ ช่น นั้ น มั น มิ ไ ด้ม องดู ธ รรมพอ
ชั่วกะพริบตายิ่งกว่าการเถ่อมองกิเลสวิ่งตามกิเลสจนตาแห้งขาปูดบวมเลย
แล้วก็ท�ำตัวเป็นเครื่องมืออย่างเอกของกิเลสให้ออกท�ำลายธรรมและท�ำลาย
หัวใจประชาชนชาวพุทธโดยหารู้ตัวไม่ น่าทุเรศไม่น้อยเลยถ้าจะทุเรศน่ะ

ถาม

คนชนิดนี้ที่เป็นเครื่องมือของกิเลสเพื่อท�ำลายธรรมและหัวใจประชาชนมีอยู่
หรือปู่

ตอบ

จะไม่มีอย่างไร นอกจากไม่พูดกันว่ามีเต็มแผ่นดินเท่านั้น ก็อยู่ไปสังเวชไปใน
วงผู้ดม
ี ธี รรมและทรงธรรมคือมรรคผลนิพพานทัง้ หลาย ทัง้ นีเ้ พราะคนมีธรรม
ย่อมมีหิริโอตตัปปะในใจ ไม่พูดสุ่มสี่สุ่มห้า ไม่พูดแบบสุ่มเดาเกาหมัดเพราะ
ไม่มีขี้เรื้อนบ่อนท�ำลาย ไม่เหมือนคลังกิเลสที่ไม่สนใจในธรรม มันพูดได้ทั้งนั้น
ในเรื่ อ งเสี ย ๆ หายๆ เพราะไม่มี หิ ริ โ อตตั ป ปะในหั ว ใจ จะเอาอะไรมา
กระดากอาย มีแต่ตวั หน้าด้านสันดานท�ำลาย ถือเป็นความสนุกให้เขามองหน้า
แย็บหนึ่งก็ว่าตัวเด่น ใครจะได้รับความเสียหายเพราะตัวเองไม่คำ� นึง

แม้ธรรมก็เป็นธรรม มรรคผลนิพพานก็เป็นมรรคผลนิพพานอยู่นั่นแล มิได้
เอนเอียงหรือถลอกปอกเปิกไปเพราะปากสกปรกก็จริง แต่ผู้ก�ำลังสนใจธรรม
ปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานซึ่งยังไม่เคยรู้เคยเห็นธรรมนั่นซิ มีส่วนเสีย
ด้วยลมปากสกปรกอันนี้ได้ ท่านผู้รู้ผู้ทรงมรรคผลนิพพานอยู่เต็มหัวใจแล้ว
ท่านจะหวัน
่ ไหวอะไรกับปากกิเลสตัวท�ำลายนีเ้ ล่า คนเราพอใจแสวงหาอะไรก็ได้
ก็มส
ี งิ่ นัน
้ แสวงหากิเลสก็ได้กม
็ ก
ี ิเลส แสวงมากก็มม
ี าก ขึน
้ อยู่กบ
ั การเสาะแสวง
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แสวงธรรมก็ได้กม
็ ธี รรม แสวงมากก็มม
ี ากจนสมบูรณ์ในหัวใจ ดังพระพุทธเจ้า
และสาวกท่านแสวงกันและได้มาเป็นสรณะของชาวพุทธเรา คือท่านผู้แสวง
ธรรมรู้เห็นธรรมและทรงธรรมแท้โดยหลักธรรมชาติ มิใช่ธรรมจดจ�ำ แต่เป็น
ธรรมแท้จริงในหัวใจ
ค�ำว่าธรรมมีอยู่ตลอดอนันตกาลนั้น พึงทราบว่าธรรมมิใช่ ดิน น�้ำ ลม ไฟ
แร่ธาตุต่างๆ มิใช่ อากาศ อวกาศ มิใช่สิ่งทั้งมวลในแดนสมมุติ ธรรม คือ
ธรรม มิใช่สิ่งดังกล่าว เครื่องพิสูจน์ธรรมก็มิใช่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ซึ่งเป็น
วิสย
ั เพียงดูรป
ู ฟังเสียง ดมกลิน
่ ลิม
้ รส สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง ซึง่ อยู่ในฐานะ
ของตนทีจ
่ ะรับรู้สม
ั ผัสได้เท่านัน
้ มิได้ลก
ึ ซึง้ กว้างขวางพอจะสามารถหยัง่ รู้
เห็นธรรมดังกล่าวนัน
้ ได้ สิง่ ทีส
่ ามารถสัมผัสรับรู้ธรรมทุกขัน
้ ทุกภูมไิ ด้ มีใจ
ดวงเดียวนี้เท่านั้น ใจจึงเป็นของคู่ควรแก่ธรรมทั้งหลาย ทั้งหยาบ กลาง
ละเอียด จนถึงวิมุตติธรรม นอกนั้นไม่มีอะไรสามารถสัมผัสรับรู้ธรรมได้
พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆ องค์ ทรงรู้ธรรม
เห็นธรรมด้วยใจ มิใช่ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย เลย ใจจึงเป็นภาชนะ
อันเหมาะสมกับธรรมทุกขั้นทุกภูมิอย่างยิ่ง เมื่อได้รับการปรับปรุงแก้ไข
และการบ�ำรุงรักษาโดยถูกทาง เช่น การปฏิบัติจิตภาวนา เป็นต้น

ถาม
ตอบ

ค�ำว่าธรรมมีอยู่นั้น มีอยู่ที่ไหนปู่

มีอยู่ทธี่ รรม ถ้าใจปฏิบต
ั ธ
ิ รรม มีสมถะ - วิปัสสนาธรรม เป็นต้น ธรรมก็สม
ั ผัส
ที่ใจ รู้กันที่ใจ เกิดที่ใจ และธรรมก็อยู่ที่ใจ เช่น สมาธิ ผู้ปฏิบัติจิตภาวนา
ต้องท�ำที่ใจและรู้สมาธิขึ้นที่ใจ จากนั้นใจนั้นก็มีสมาธิ สมาธิก็อยู่ที่ใจดวงนั้น
แม้วป
ิ ัสสนาตลอดวิมต
ุ ติหลุดพ้นก็เป็นไปกับใจในท�ำนองเดียวกันกับสมาธิเกิด
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ทีใ่ จนี้ ด้วยเหตุนธ
ี้ รรมจึงไม่อยู่ทไี่ หน นอกจากอยู่กบ
ั ธรรมและอยู่กบ
ั ใจของ
ผู้ทำ� ให้เกิดให้มีเท่านั้น
ฉะนั้น ธรรมแท้จึงมิได้อยู่ในวงสมมุติ นอกจากสัญญาธรรม คือธรรมใน
ความจ�ำและธรรมในขอบข่ายของสมมุตจิ งึ อยู่ในสมมุติ เพราะสมมุตพ
ิ าอยู่
พาไป พาให้เสื่อม พาให้เจริญ พาให้ทันสมัย พาให้ล้าสมัย ธรรมแท้มิได้
อยู่ในขอบข่ายแห่งสมมุติ จึงไม่มีคำ� ว่า ล้า หรือ ทันสมัย

ถาม

แหม ละเอียดและน่าอัศจรรย์มากนะปู่ ธรรมที่ฟังวันนี้กระผมยังไม่เคยฟังจาก
ที่ใดผู้ใดมาก่อนเลย เพิ่งได้ฟังวันนี้อย่างจุใจที่หิวกระหายมานาน ธรรมแท้ที่
กล่าวถึงนี้ ถ้าผู้ไม่รู้ก็พูดไม่ได้ พูดไม่ถูก พูดไม่เป็น เพราะไม่ใช่ธรรมคาดคะเน
ธรรมด้น เดา แต่เ ป็น ธรรมของจริ ง จากใจโดยแท้ ดั ง ธรรมในพระทั ย ของ
พระพุทธเจ้าและธรรมในใจของสาวกท่าน อัศจรรย์จริง สมใจทีม
่ าวันนี้ ธรรมนี้
คนกิเลสหนาๆ ดังพวกกระผมจะมีทางรู้ได้ไหมปู่

ตอบ

ขณะยังมีกิเลสหนาๆ ไม่ว่าใครๆ รู้ไม่ได้ทงั้ สิน
้ แม้พระพุทธเจ้าก็ยงั รู้ไม่ได้
ขณะจะรู ้แ ละขณะรู ้กิ เ ลสต้อ งเบาบางและกิ เ ลสต้อ งหมดสิ้ น ไปจากใจ
เพราะธรรมปฏิบัติสังหารท�ำลาย ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้อบรมฝึกฝนจิตใจ
ช�ำระจิตใจซึง่ เป็นการชะล้างกิเลสในขณะเดียวกัน จนกิเลสสิน
้ จากใจแล้ว
ย่อมรู้ได้ทุกคน เพราะธรรมไม่มีคำ� ว่าล�ำเอียง
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ธรรมะที่หลวงปู่ขาว อนาลโย
โปรดให้แก่ศษ
ิ ย์ทงั้ หลายของท่านแต่ละคนแต่ละกลุ่ม
จะหลากหลายกันไป โดยถูกกับจริตของเขาเหล่านั้น
นับได้ว่าหลวงปู่เป็นพระเถราจารย์ผ้ม
ู ค
ี วามละเอียดอ่อน
ในญาณที่หยั่งรู้ถึงวาระจิตของมนุษย์และอมนุษย์
อย่างดีเลิศ จึงสมควรน�ำมาสรรเสริญเทิดทูนบารมีธรรม
ของท่านให้แก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป
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สืบต่อปฏิปทา
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จากรุ่นสู่รุ่น
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ค�ำสั่งท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น

พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
วัดเจติยาคิรีวิหาร (ภูทอก)
อ�ำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
(ข้อมูลจากหนังสืออัตตโนประวัติ
และพระธรรมเทศนา
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ)

พระอาจารย์จ วน กุ ล เชฏโฐ
ประสบอุ บั ติ เ หตุ เ ครื่ อ งบิ น ตก
ถึงแก่มรณภาพ ณ อ.ล�ำลูกกา
จ.ปทุมธานี ในวันที่ ๒๗ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๒๓

ข้าพเจ้า (พระอาจารย์จวน) ได้ช่วยงานศพท่าน
พระอาจารย์ใหญ่ (หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต) อยู่เป็นเวลา
เดือนเศษจึงเสร็จงาน หลังจากการถวายพระเพลิงแล้ว
ได้ปรึกษากับท่านอาจารย์วัน อุตฺตโม หรือท่านเจ้าคุณ
อุดมสังวรวิสุทธิเถร แห่งวัดถ�ำ้ อภัยด�ำรงธรรมในสมัย
ปัจจุบัน ปรึกษากันว่าเราหมดพ่อแม่ครูบาอาจารย์
อั น เป็น หลั ก ชั ย แล้ว ต่อ ไปเราควรจะไปเที่ ย ววิ เ วก
ที่ไหนดี ในที่สุดก็ตกลงกันว่าจะไปเที่ยวภาคใต้หรือ
ปักษ์ใต้ด้วยกัน เพราะขณะนั้นท่านพระอาจารย์เทสก์
เทสฺรํสี หรือท่านเจ้าคุณนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์
แห่งวัดหินหมากเป้ง ในเวลาต่อมา ท่านจะไปประกาศ
ศาสนาทีแ่ ถวจังหวัดภูเก็ต พังงา จึงคิดว่าจะตามท่านไป
และขอรับการอบรมจากท่าน ด้วยท่านเป็นพระผู้ใหญ่
ที่ได้รับการยกย่องจากท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นมาก
ระหว่างข้าพเจ้าเป็นพระน้อย พรรษา ๓ พรรษา ๔
ได้ยินท่านพระอาจารย์ใหญ่กล่าวถึงท่านพระอาจารย์
เทสก์ด้วยความนิยมยกย่อง และบางโอกาสก็ประกาศ
พยากรณ์ภูมิจิตของท่านไว้อย่างสูงมากด้วย
ข้าพเจ้าแต่งของเสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมจะไป
กับท่านอาจารย์วันอยู่แล้ว ก็มีเหตุการณ์ที่มาหักเห
ท� ำ ให้ข ้า พเจ้า ต้อ งเปลี่ ย นความตั้ ง ใจ กล่า วคื อ
ท่านพระอาจารย์ขาว หรือหลวงปู่ขาว อนาลโย แห่ง
วัดถ�ำ้ กลองเพล ในปัจจุบัน ซึ่งมาในงานฌาปนกิจศพ
ของท่านพระอาจารย์ใหญ่มน
ั่ ทราบจากเพือ
่ นภิกษุอน
ื่ ๆ
ว่า พระครูบาจวนหรือข้าพเจ้าก็มาในงานนีเ้ ช่นเดียวกัน
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ท่านก็เลยให้คนไปเรียกข้าพเจ้าให้ไปหา ความจริงก่อนหน้านั้นข้าพเจ้ายังไม่เคย
ได้พบได้เห็นได้กราบนมัสการท่านเลย และท่านหลวงปู่ก็ไม่เคยเห็นหรือรู้จักตัว
ข้าพเจ้ามาก่อนเหมือนกัน แต่ท่านก็ได้ให้ความเมตตาข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง
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หลั ง จากที่ ส นทนาปราศรั ย กั น พอสมควรแล้ว
ท่านก็ไต่ถามข้าพเจ้าว่า “เมือ
่ เสร็จงานศพแล้วจะไปไหน
ต่อไป”
ข้าพเจ้าเรียนท่านว่า “กระผมจะไปเที่ยวปักษ์ใต้
จังหวัดภูเก็ต ตามท่านอาจารย์เทสก์ไปขอรับ”
ท่า นห้า มว่า “อย่า ไปเลย ให้ไ ปอยู ่กั บ ผมที่
ถ�ำ้ เป็ดเถอะ”
ข้าพเจ้าค้านท่านว่า “ผมจะไปปักษ์ใต้ครับ ผมนัด
กับท่านวันไว้แล้ว”
ท่านก็ยืนยันไม่ให้ไป ไม่ว่าข้าพเจ้าจะกราบเรียน
บ่ายเบี่ยงเช่นไร ท่านก็ไม่ให้ไปท่าเดียว ผลที่สุดท่าน
คงเห็ น ว่า ข้า พเจ้า หั ว ดื้ อ ต้อ งการจะไปปัก ษ์ใ ต้กั บ
ท่านอาจารย์วัน ตามไปอยู่ด้วยท่านพระอาจารย์เทสก์
จริงๆ พูดเท่าไรคงไม่ฟัง ท่านจึงต้องยอมขยายความนัย
ท่านกรุณาเล่าให้ฟังว่า
“เวลาผมมาจากจั ง หวั ด เชี ย งใหม่แ ล้ว เข้า ไป
นมัสการท่านพระอาจารย์มั่น ท่านพระอาจารย์มั่น
ถามผมว่า “ท่านขาวรู้จก
ั ท่านจวนไหม” ผมก็เรียนท่าน
ว่า “ไม่ร้จู ก
ั ” ท่านก็ว่า “ท่านจวน คนอ�ำเภออ�ำนาจเจริญ
จังหวัดอุบลฯ อ�ำเภอเดียวกับท่านขาวน่ะ ท่านจวน
มาอยู่กับผมนี้ ต่อไปขอฝากท่านจวนด้วย ขอให้
ท่านช่วยก�ำกับดูแลรักษาท่านจวนด้วย รักษาท่าน
จวนเน้อ อย่าปล่อยไป ให้รักษากัน...”
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หลวงปู่ขาวบอก “ท่านอาจารย์มน
ั่
สั่งก�ำชับผมไว้แล้วไม่ให้ท่านไปไหน
ให้ท่านอยู่กับผม เมื่อผมมาพบท่าน
แล้วจึงไม่อยากให้ท่านไปทีอ
่ น
ื่ ให้ท่าน
อยู ่กั บ ผมเพราะท่า นอาจารย์มั่ น สั่ ง
อย่างนั้น”
ระหว่างทีข่ ้าพเจ้านิง่ งง ด้วยไม่ทราบ
ว่า ท่า นผู ้ใ หญ่ฝ ากฝัง กั น ไว้เ สร็ จ แล้ว
หลวงปู่ขาวก็อธิบายต่อไป “ผมรับค�ำ
ท่า นอาจารย์มั่ น แล้ว ถ้า ปล่อ ยให้
ท่านไปไหน ก็เหมือนผมไม่เคารพท่าน
อาจารย์มน
ั่ และท่านจวนเองก็เหมือน
ไม่เคารพท่านอาจารย์ใหญ่อีก”
เ มื่ อ ท ่า น บ อ ก ก ล ่า ว ถึ ง อ ย ่า ง นี้
ข้าพเจ้าก็ใจอ่อนยวบลง เลยรับค�ำท่าน
ว่าจะไม่ไปไหน แต่จะอยู่กับหลวงปู่ขาว
ด้ว ยความเคารพในโอวาทของท่า น
พระอาจารย์มั่นที่สั่งการไว้
หลวงปู ่ข าวก็ เ ลยรั บ รองทุ ก สิ่ ง
ทุ ก อย่า ง ค่า รถ ค่า เรื อ ท่า นออกให้
ข้า พเจ้า หมด แล้ว ข้า พเจ้า ก็ ต ามท่า น
ไปอยู่ที่ถ�้ำเป็ด อ�ำเภอส่องดาว จังหวัด
สกลนคร
พอถึงเวลาจะปวารณาเข้าพรรษา
หลวงปู่ขาว อนาลโย ก็ย้ายจากถ�้ำเป็ด

มาจ� ำ พรรษาที่ เ ชิ ง เขาภู เ หล็ ก บริ เ วณ
ที่เรียกว่า หวายสะนอย ส่วนข้าพเจ้า
หลวงปู ่ท ่า นให้ไ ปจ� ำ พรรษาที่ ถ�้ ำ พวง
หรือวัดบนหรือวัดถ�้ำอภัยด�ำรงธรรมที่
ท่านพระอาจารย์วันสร้างอยู่เดี๋ยวนี้
ถ�้ำพวงนี้แต่ก่อนเป็นถ�้ำที่ศักดิ์สิทธิ์
และส� ำ คั ญ มาก ท่า นแต่ง ให้ข ้า พเจ้า
ไปอยู่องค์เดียวในฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือน
มกราคม เดื อ นอ้า ย จนถึ ง เดื อ นเจ็ ด
อยู่คนเดียวตลอด ตอนเช้าไปบิณฑบาต
ที่บ้านหนองบัว ซึ่งอยู่ห่างจากถ�้ำลงไป
ที่ทุ่งข้างล่างถึง ๑๓๐ เส้น (ประมาณ ๕
กิโลเมตรเศษ) การบิณฑบาตต้องเดินลง
จากเขา แหวกทุ่งหญ้าเพ็กซึง่ สูงท่วมหัว
ไปโดยตลอด การจะไปการจะมา
กิ น เวลามาก ดั ง นั้ น บางวั น จึ ง ฉั น ข้า ว
ที่ตีนเขาแล้วถึงกลับขึ้นไปอยู่ถำ�้ พวง

อุบายอยèางนี้ชอบกลนัก
ดีมาก
ขณะทีข่ ้าพเจ้าอยู่ทถ
ี่ ำ�้ พวงนีป
้ รากฏ
ว่าที่สงบสงัดดี การภาวนาดีนัก จิตสงบ
เวลาภาวนาจิตรวมดี บางคืนจิตรวมถึง
คืนละ ๓ ครั้งก็มี ข้าพเจ้าอยู่คนเดียว
ที่ ถ�้ ำ พวงจนกระทั่ ง จวนจะเข้า พรรษา
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ก็ มี ส ามเณรชลิ ต ซึ่ ง เดี๋ ย วนี้ เ ป็น มหาชลิ ต อยู ่ท างวั ด
ฝั่งธนบุรีไปอยู่ด้วย และต่อมาหลวงปู่ขาวได้แต่งท่าน
พระอาจารย์เพ็ง เตชพโล ซึ่งต่อมาท่านไปอยู่ภูลังกา
และมรณภาพที่ นั่ น เมื่ อ ปี ๒๕๒๑ ให้ไ ปอยู ่ด ้ว ยอี ก
องค์หนึ่งเป็นเพื่อนกันและรักษากัน
อยู ่ต ่อ มาได้มี พ วกญาติ โ ยม พ่อ ออก แม่อ อก
สีกาสาว ขึ้นไปเที่ยวชมถ�้ำพวงมากขึ้น บางคนก็ไปส่ง
เสบียงอาหาร ญาติของสามเณรคนหนึ่งเป็นหญิงสาว
ไปส่งอาหารถวายพระทุกวัน เขาไม่ได้ส่งแต่อาหาร
หากแต่ส ่ง สายตามาให้ด ้ว ย ท� ำ ตาหวานหยาดเยิ้ ม
สายตาของเขาลิ ดๆ แรกๆ ก็ ไ ม่รู ้สึก อะไร แต่ม อง
ตาหวานทุกวันๆ ก็เกิดความรักความยินดีในหญิงนั้น
เห็นนัยน์ตาของเขาว่างามว่าสวย ความจริงเขาอาจ
จะมี กิ ริ ย าอ่อ นหวานท� ำ ตาหวานเช่น นั้ น เองตาม
ประสาหญิงสาว แต่ตวั เราไปหมายนัยน์ตาของเขาเอง
หลายวันเข้าจิตก็เกิดยินดีในสายตาของเขา
เวลาภาวนาเคยพิจารณากระดูกอกของข้าพเจ้าเอง
มองเห็นแจ่มชัด ก�ำหนดลงไปทีไรก็เห็นกระดูกของ
เราชั ด แจ้ง อยู ่ดั ง นั้ น แต่ค ราวนี้ ภ าวนาไปพิ จ ารณา
กรรมฐานไปกลับมองไม่เห็นกระดูกอกของเรา เห็นแต่
สายตาของสีกามาซึมซาบอยู่ในจิต เห็นแต่ความงาม
ของรู ป ร่า งหน้า ตาของเขาลอยวนเวี ย นแทนหมด
จิตไม่สงบ พยายามแก้ไขอย่างไรก็ไม่เป็นผล ภาวนา
ทีไรเห็นแต่ตาหวานของเขาทุกที จิตไปจดจ่ออยู่แต่
สายตาลิดๆ ของเขา
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เผอิ ญ มี โ ยมผู ้ช ายสองคนขึ้ น มา
สนทนาด้ว ย คื อ พ่อ ออกเล็ ก และพ่อ
ออกนิ ล มาเล่า ว่า มี ค นมาฆ่า ช้า งตาย
อยู่ไม่ไกลนัก และเวลานี้เขาก�ำลังเผา
ซากช้างนัน
้ ข้าพเจ้าจึงถามว่า "มีกระดูก
ช้างเหลือบ้างไหม" เขาตอบว่า "มี"
จึ ง บอกเขาว่า จะขอกระดู ก ขาช้า ง
สั ก ท่อ นหนึ่ ง จะเอามาท� ำ ยาแก้โ ง่
เขาก็ รั บ ค� ำ และลาไปเอากระดู ก ช้า ง
มาให้ ที่ ซึ่ ง ช้า งตายนั้ น อยู ่ไ ม่ไ กลจาก
ถ�้ำที่ข้าพเจ้าอยู่ ดังนั้นประเดี๋ยวเดียว
โยมก็ แ บกกระดู ก ขาช้า งกลั บ มาท่อ น
หนึ่งยาวสักศอกหนึ่งได้ ข้าพเจ้าจึงเอา
ฝ้า ยมาฟั่น ท�ำเป็น เชือ กร้อ ยกระดูก ขา
ช้างท่อนนั้น แล้วก็เอาขึ้นมาแขวนคอ
ตนเองไว้ แขวนไว้ตลอดเวลา เดินจงกรม
ก็แขวนไว้ทค
ี่ อ นัง่ ภาวนาก็แขวนไว้ทค
ี่ อ
แขวนมั น อยู ่เ ช่น นั้ น ไม่ย อมถอดออก
แล้วก็สอนตัวเองว่า
“เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้นั่ง เอา
กระดู ก มาแขวนคออย่า งนี้ แ หละ
ถ้าเธอภาวนาไม่เห็นร่างกระดูก ไม่เห็น
กระดูกในตนของตนแล้ว เราจะไม่ปลด
ไม่เปลื้องไม่แก้ออก ให้แขวนมันอยู่
อย่างนี้ รู้จักไหมกองกระดูก กระดูก
ภายนอก กระดูกภายใน มันก็เหมือนกัน
เราก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่ง”

ข้าพเจ้าเทศน์ให้มน
ั ฟัง มันอยากจิต
ไม่สงบ มัวแต่ไปหมายสายตาของเขาอยู่
อย่างนั้น และก็เกิดอุบายว่า “ธรรมดา
ถ้าควายตัวไหนมันดื้อมันด้านไปบุก
รัว้ เขา เข้าไปกินพืชผักในสวนของเขา
ไม่เชือ
่ ฟังเจ้าของ เขาก็จะต้องแขวนไม้ไว้
ทรมานมัน อย่างนีแ
้ หละ เธอก็เหมือนกัน
จิตมันดือ
้ มันด้านไปหมายสายตาของเขา
ว่าดีว่าสวยอย่างนัน
้ อย่างนี้ เราจึงต้อง
เอากระดูกช้างมาแขวนคอแก้จิตดื้อ
ด้านของตัวเองบ้าง เดินจงกรมก็แขวน
นัง่ ภาวนาก็แขวน แขวนมันอยู่อย่างนัน
้
เว้นเสียแต่นอน ถ้าเธอไม่แก้ไขตัวเอง
ถ้าจิตเธอไม่สงบ ไม่ถอนจากสายตา
ของเขา เราเป็นไม่แก้ให้”
ข้าพเจ้าให้โอวาททรมานมัน บางที
เวลาฉั น หมาก บ้ว นน�้ ำ หมากไปถู ก
กระดูกช้าง กระดูกก็แดงเหมือนเลือด
ข้า พเจ้า แขวนกระดู ก ช้า งไว้เ ช่น นั้ น
จนกระทั่งจิตสงบ ไม่มีความรู้สึกในสีกา
คนนั้ น อี ก แล้ว จึ งยอมถอดกระดู ก นั้ น
ออกจากคอ
ระหว่า งที่ ยั ง คงเอากระดู ก ช้า ง
แขวนคอเดินจงกรมนั่งภาวนา วันหนึ่ง
ท่า นอาจารย์เ พ็ ง มาเห็ น ข้า พเจ้า เอา
กระดูกช้างแขวนคอเดินจงกรมภาวนา
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ท่านก็หวั เราะก๊ากใหญ่เลย คงคิดว่าข้าพเจ้ามีสติวป
ิ ลาส
ไปแล้ว พอรุ่งเช้าลงไปบิณฑบาต ท่านอาจารย์เพ็ง
จึ ง ไปกราบเรี ย นหลวงปู่ ข าวที่ จ� ำ พรรษาอยู ่ตี น เขา
ภู เ หล็ ก คื อ ที่ ห วายสะนอย นั่ น เองว่า “ครู บ าจวน
เ อ า ก ร ะ ดู ก ช ้า ง ม า แ ข ว น ค อ เ ดิ น จ ง ก ร ม แ ล ะ
นั่ ง ภาวนา และก็ เ คี้ย วหมากบ้ว นน�้ ำ หมากลงรด
กระดู ก ช้า งเป็น สี แ ดงจ้า ครู บ าจวนท� ำ อย่า งนั้ น
เห็นจะเป็นบ้าไปแล้ว วิปริตไปเสียแล้ว”
หลวงปู ่ข าวได้ฟ ัง ดั ง นั้ น จึ ง ได้ นิ่ ง พิ จ ารณา และ
ตอบว่า “ฮ้าย ไม่ใช่เป็นคนบ้า ไม่ใช่คนวิปริตหรอก
อั น นี้ เ ป็น อุ บ ายของท่า นต่า งหาก ท่า นคงมี เ หตุ
จ�ำเป็นจึงต้องใช้อุบายนี้ คนบ้าคงจะไม่ท�ำอย่างนี้
นี่เป็นอุบายส�ำหรับทรมานของท่านต่างหาก คงจะ
เพราะเหตุใดเหตุหนึง่ เราควรคอยรอฟังกันไปก่อน
อย่าเพิ่งเข้าใจว่าท่านเป็นบ้าเลย”
ครัน
้ ข้าพเจ้าจิตสงบเป็นปกติ จิตจืดจางจากสายตา
หวานของหญิงสาวผู้นั้น การภาวนาก็ดี จึงเอากระดูก
ช้างออกจากคอ แล้ววันหนึ่งก็ไปกราบนมัสการท่าน
หลวงปู่ขาว อนาลโย ท่านก็ทักและถามว่า “ท่านจวน
ท�ำไมจึงเอากระดูกช้างไปแขวนคอเดินจงกรมและ
นั่งภาวนา”
ข้าพเจ้าก็เลยเรียนถวายท่านว่า “ขณะนัน
้ สีกาสาว
ที่บ้านโพนสวางเขามาส่งอาหารแทบทุกวัน เขามา
ส่งสายตาให้ ท�ำตาหวานใส่ หลายวันเข้าก็ไปหมาย
สายตาของเขาท�ำให้จิตใจไม่สงบ ฉะนั้น กระผมจึง
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หาอุบายเอากระดูกช้างมาแขวนคอ
เดินจงกรมและภาวนาเพือ
่ ทรมานมัน
ตอนก่อนนั้นกระผมพิจารณากระดูก
อกตัวเองได้ชด
ั เจน พอมาคิดถึงสายตา
ของสี ก าสาวเข้า ท� ำ ให้ไ ม่ส ามารถ
พิจารณากระดูกอกของตัวเองได้ จึงเอา
กระดูกช้างซึง่ เป็นกระดูกสัตว์เหมือนกัน
มาเป็นสักขีพยาน แขวนคอภายนอก
เพื่ อ น้อ มเอากระดู ก ที่ แ ขวนคอนั้ น
เข้าไปสูก
่ ระดูกอกทีแ
่ ขวนคอภายในของ
ตนว่ากระดูกทีแ
่ ขวนคออยู่ภายนอกและ
กระดูกทีแ่ ขวนคออยู่ภายในก็เป็นกระดูก
สัตว์เหมือนกัน ท�ำไมท่านจึงไม่เห็น
ถ้าท่านไม่เห็นเราก็ไม่แก้ออกให้ ท่านไป
หมายเอาสายตาของเขา โบราณท่าน
ว่า...เนือ
้ ไม่ได้กิน หนังไม่ได้นงั่ กระดูก
แขวนคอต่องแต่ง - ต่องแต่ง...อย่างนี้
และกระผมก็ได้อุบายสอนตนอีกว่า
ธรรมดาควายตัวไหนมันห้าว มันคะนอง
มันดือ
้ มันด้าน มันไปบุกรุกท�ำลายเรือก
สวนของคนอืน
่ เขา เขาต้องทรมานมัน
เอาไม้ยาวๆ มาแขวนคอมันเพือ
่ ให้มน
ั
ละพยศอันร้าย เมือ
่ มันละพยศอันร้าย
แล้ว เขาจึงเอาไม้ออกจากคอมัน”
หลวงปู่ขาวท่านก็เลยย้อนถามว่า
“เมื่อ ท่า นท� ำ เช่น นี้ แ ล้ว เป็น อย่า งไร
ได้ผลไหม สงบไหม”

ข้าพเจ้าจึงเรียนท่านว่า “ได้ผลครับ
ได้ผลดี หายเลย จิตสงบดีแล้วผมจึง
ปลดออกแก้ออกจากคอตนเอง”
ท่านหัวเราะใหญ่และชมว่า “แหม
อุ บ า ย อ ย ่า ง นี้ ช อ บ ก ล นั ก ดีม า ก
ผมยังคิดไม่ได้เลย เมือ
่ ท่านเพ็งมาบอก
ผมว่า ท่า นจวนเป็น บ้า จิ ต วิ ป ริ ต
เอากระดู ก ช้า งแขวนคอเดิ นจงกรม
และนั่งภาวนา ผมก็ยังไม่เชื่อ อุบาย
อย่างนี้แปลกประหลาดจริงๆ ดีนัก
ได้ผลดี”

สมณวิสัยพระธุดงค์
เมือ
่ ออกพรรษาแล้ว เสร็จกิจการงาน
ทางส�ำนัก ก็ได้พากันไปนมัสการร�่ำลา
หลวงปู่ขาว อนาลโย ออกวิเวกไปตาม
สถานทีต
่ ่างๆ พรรษาที่ ๙ ได้มาจ�ำพรรษา
ที่ภูสะโกฏ บ้านหนองเม็กนามน
ครั้ น ออกพรรษาแล้ว ก็ พ ากั น แยก
ย้ายออกเที่ยววิเวกตามสมณวิสัยของ
พระธุดงคกรรมฐาน มุ่งหน้าไปสู่จังหวัด
สกลนคร เมื่อไปถึงอ�ำเภอสว่างแดนดิน
ได้ข่าวว่าหลวงปู่ขาวมาอยู่จ�ำพรรษาที่
ถ�ำ้ ค้อ ดงหลุบหวาย หลุบเทียน (เขตอ�ำเภอ
วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี) เลยพากัน
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เดินขึ้นไปกราบนมัสการท่าน ท่านจ�ำพรรษาอยู่ที่นั้น
๑ พรรษาแล้ว
ถ�้ำค้ออยู่ไกลหมู่บ้านมาก ประมาณถึง ๓๐๐ เส้น
หรือ ๑๒ กิโลเมตร การขบฉัน ท่านได้อาศัยแม่ชท
ี ำ� อาหาร
ถวายโดยให้ชาวบ้านช่วยกันทยอยส่งเสบียงอาหาร
ขึ้ น ไปถวายไว้ใ ห้ท ่า น ข้า พเจ้า ไปพ� ำ นั ก อยู ่ที่ ถ�้ ำ ค้อ
กั บ ท่า นเป็น เวลาถึ ง ๒ เดื อ น เพราะเป็น ที่ วิ เ วกดี
มีถำ�้ ชะเงื้อมเขามาก
หลวงปู ่ข าวเล่า ให้ฟ ัง ว่า เมื่ อ มาอยู ่ค รั้ ง แรกที่
ถ�้ำค้อ นี้ เป็นถ�้ ำงู ใ หญ่ เห็ นเป็นรู ลึก ลงไปในพื้ นเขา
มืดจนมองไม่เห็นว่าลึกสักปานใด ท่านไปนัง่ ภาวนาอยู่
ปากถ�้ำ วันหนึ่งมีงูเลื้อยออกมาจากปากถ�้ำ เลื้อยมา
ใกล้ชิดกับขาของท่านทีเดียว ท่านลืมตาดูเห็นงูใหญ่
ขนาดเท่ากับขาคน ตัวด�ำเป็นมันละเลือ
่ ม ท่านว่าทีแรก
ท่า นกลั ว จนตั ว แข็ ง งู นั้ น เมื่ อ เลื้ อ ยมาถึ ง ท่า นแล้ว ก็
นิง่ เฉยเหยียดตัวอยู่อย่างนัน
้ ไม่ไปไม่มา คล้ายกับจะมา
เพ่งพินจิ ดูอาคันตุกะใหม่แปลกปลอมเข้ามาในถิน
่ ของ
เขาให้เต็มตา เมื่อท่านได้สติก็พิจารณาก�ำหนดความ
ตายและแผ่เมตตาให้ ไม่นานงูนั้นก็เลื้อยจากไปตาม
ประสาของสัตว์
ในบริเวณล้อ มรอบถ�้ ำค้อ นั้ นเป็นป่าใหญ่ดงทึ บ
มีสัตว์ป่า เช่น เสือ ช้าง หมี กวาง เก้ง ท่องเที่ยวกัน
เป็นแดน สมัยปัจจุบันนี้เข้าใจว่าป่าอาจจะเตียนกัน
ไปหมด และสั ต ว์ป ่า ก็ ค งจะลดน้อ ยถอยลงจนแทบ
ไม่เ หลื อ หลอ ข้า พเจ้า อยู ่กั บ หลวงปู ่ข าวเป็น เวลา
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ประมาณ ๒ เดือน จึงได้กราบนมัสการ
ลาท่า นออกวิ เ วกเพราะเห็ น ว่า ที่ นั้ น
ถ้าอยู่กันหลายองค์ล�ำบากเรื่องอาหาร
ขบฉั น เพราะอยู ่ห ่า งไกลหมู ่บ ้า นมาก
ไม่มีที่บิณฑบาต ข้าพเจ้าได้ลาจากท่าน
ไปหาที่วิเวกต่อไป
ตั้งแต่พรรษาที่ ๑๑ จนถึงพรรษา
ที่ ๑๓ ข้าพเจ้าจ�ำพรรษาอยู่ทด
ี่ งหม้อทอง
โดยตลอด เพราะเป็น ที่ ส งบสงั ด ดี
สภาพของป่าดงดิบหนาทึบทีเ่ ต็มไปด้วย
ไม้ใหญ่ มีถำ�้ มีเงื้อมผา และพลาญหิน
พร้อ มทั้ ง สั ต ว์ป ่า อั น ดุ ร ้า ยที่ จ ะช่ว ย
ก�ำราบกิเลสให้อ่อนราบลง เหล่านี้ล้วน
เป็น เครื่ อ งช่ว ยในการภาวนาทั้ ง นั้ น
การภาวนาดี จิตสงบ รวมเร็ว
ช ่ว ง ที่ ข า้ พ เ จ ้า อ ยู ่ด ง ห ม ้อ ท อ ง
หลวงปู่ขาวซึง่ จ�ำพรรษาอยู่ทวี่ ด
ั อรุณรังษี
จังหวัดหนองคาย แต่งคนให้มาหาข้าพเจ้า
ให้ไปรับท่านออกมาวิเวก ให้หาสถานที่
ที่ เ หมาะสมก่อ นแล้ว ค่อ ยไปรั บ ท่า น
ระหว่า งนั้ น ข้า พเจ้า มี เ พื่ อ นพระภิ ก ษุ
อี ก องค์ห นึ่ ง แต่ท ่า นเป็น ไข้ ระยะแรก
ดงหม้อ ทองกั น ดารมาก จะมี พ ระอยู ่
มากก็ไม่ได้เพรามีบ้านบิณฑบาตเพียง ๓
หลังคาเรือนเท่านัน
้ พอดีท่านพระอาจารย์
สอน อุตตรปัญโญ ธุดงค์มาถึง ข้าพเจ้า

จึงชวนให้อยู่เป็นเพือ
่ นเพือ
่ ช่วยปรนนิบต
ั ิ
หลวงปู ่แ ละช่ว ยท� ำ เสนาสนะถวาย
ให้ห ลวงปู ่แ ละหมู ่พ วกที่ จ ะติ ด ตาม
ท่านมา
ข้าพเจ้าและท่านพระอาจารย์สอน
จัดเสนาสนะพร้อมแล้วก็ไปรับหลวงปู่ขาว
ออกมาวิเวก ท่านพอใจความสงัดเงียบ
เงือ
้ มถ�ำ้ และพลาญหินทีด
่ งหม้อทองมาก
จึ ง อยู ่ต ่อ ไปกระทั่ ง ถึ ง เวลาเข้า พรรษา
หลวงปู ่ข าวและพระติ ด ตามอี ก ๗-๘
องค์ ผ้าขาว ๒ คน และแม่ชีอีก ๔-๕ คน
จึงตกลงอธิษฐานพรรษาอยู่ทด
ี่ งหม้อทอง
ด้วยกันทัง้ หมด อาหารขบฉันก็ได้ชาวบ้าน
น�ำมาส่งเป็นเสบียงและอาศัยแม่ชีช่วย
ท�ำถวายเป็นหลักมากกว่าการบิณฑบาต
เพราะระยะนั้นจ�ำนวนญาติโยมมีน้อย
กว่าพระมากนัก

สถานที่ก�ำราบกิเลส
พรรษาที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ ง
หลวงปู่ขาวมาจ�ำพรรษาด้วยนี้ ต่างพากัน
ปรารภความพากความเพียรอย่างเต็ม
ความสามารถของตน ฉันเสร็จต่างองค์
ต่างก็แยกกันไปท�ำความเพียร ประมาณ
บ่าย ๓ โมง กวาดตาด แล้วก็รวมกัน
สรงน�ำ้ หลวงปู่ เสร็จแล้วต่างสรงน�ำ้ และ
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ฉันน�ำ้ ร้อน แล้วกลับไปเดินจงกรม ต่างองค์ต่างสวดมนต์
ตอนเย็นไปรวมกันที่ศาลา ถ้าใครมีปัญหาก็เรียนถาม
หลวงปู่ บางวันท่านก็เทศน์ บางวันก็ไม่เทศน์ เพียงแต่
สนทนาธรรม แต่ส� ำ หรั บ วั น พระนั้ น พระ เณร ชี
มารวมกันฟังธรรมหลวงปู่หมดทุกองค์

บริเวณดงหม้อทอง จังหวัดสกลนคร

ระหว่างอยู่ดงหม้อทองกับหลวงปู่ขาวนี้ กลางคืน
วันหนึ่งได้ลงอุโบสถ ปรากฏมีพวกเสือเขามากัดกัน
ข้างก้อนหินข้างกุฏิที่พระก�ำลังลงอุโบสถ ฟังจากเสียง
ที่กัดหยอกล้อกันนั้นคงจะมีเสือหลายตัวอยู่ มันกัดกัน
เล่นกันตั้งแต่พระเริ่มสวดปาฏิโมกข์ จนกระทั่งสวด
ปาฏิโมกข์จบมันก็ยังไม่เลิกกัดกัน ร้องหยอกล้อต่อกัน
ต่อ เมื่ อ ภายหลั ง หลวงปู ่ท ่า นคงจะร� ำ คาญจึ ง ตวาด
เอ็ดตะโรออกไป มันจึงค่อยสงบลง แต่กค
็ รางอู้อต
ี้ ่อไป
อีกพักใหญ่
อี ก วั น หนึ่ ง ตอนบ่า ยเวลาประมาณบ่า ยโมง
ข้าพเจ้าก�ำลังนัง่ พักผ่อนอยู่บนกุฏิ เห็นช้างป่าโขลงใหญ่
พากันยกขบวนเข้ามาหากินในเขตวัด บ้างก็หักกิ่งไม้
ดังสนั่น บ้างก็ลงกินน�ำ้ ในห้วย ซึ่งอยู่เบื้องล่างกุฏิของ
ข้าพเจ้า เนือ
่ งจากข้าพเจ้าและท่านพระอาจารยสอนได้
เลือกชัยภูมิสร้างกุฏิกันเป็นอย่างดี โดยต่างสร้างกุฏิ
บนหลังพลาญหินก้อนสูงใหญ่ซึ่งต่างมีขนาดสูงใหญ่
ไล่เลีย
่ กัน คือแต่ละก้อนต่างกว้างประมาณกว่าห้าเมตร
ยาวเกือบยีส
่ บ
ิ เมตร และสูงถึงกว่าสิบห้าเมตร พลาญหิน
ทั้งสองก้อนที่ข้าพเจ้าและท่านพระอาจารย์สอนตั้งกุฏิ
อยู ่จึ ง เป็น เหมื อ นก� ำแพงแท่น ศิ ล าทึ บ ยาวเหยี ย ดตั้ ง
ขนานกัน โดยตรงระหว่างกลางมีห้วยหนองน�้ำคั่นอยู่
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ซึ่ ง มี สั ต ว์ป ่า นานาชนิ ด ชอบลั ด เลาะ
เข้ามาหาอาหารและกินน�ำ้ เป็นประจ�ำ เวลา
นัง่ บนกุฏห
ิ รือเดินจงกรมอยู่บนพลาญหิน
จึงสามารถเห็นเก้ง กวาง ช้าง เสือ หมูป่า
หรือหมี เข้ามาเดินท่องไพรอยู่ข้างล่าง
ได้อย่างถนัดตา ส�ำหรับบ่ายวันนั้นช้าง
ฝูงนัน
้ คงจะส�ำราญใจเต็มที่ มันจึงเข้ามา
เดินเที่ยวกันอย่างเสรี เท่าที่เห็นด้วยตา
มันมาอยู่ที่เชิงริมห้วยก็สิบกว่าตัวแล้ว
แต่ที่ยังอยู่ในป่าใกล้ๆ ก็คงจะมีอีกเป็น
จ�ำนวนไม่น้อยเพราะฟังจากเสียงที่มัน
หั ก กิ่ ง ไผ่กิ่ ง ยางทึ้ ง ถอนต้น ไม้เ ล็ ก ก็ ดั ง
สนั่นไปทั้งป่า
อย่างไรก็ดี เสนาสนะในดงหม้อทองนี้
ใช่ว่ากุฏท
ิ ก
ุ หลังจะปลอดภัยจากสัตว์ป่า
เสมอไปก็หาไม่ บางหลังอาจจะอยู่ใน
ชัยภูมิที่ปลอดภัยจากช้าง แต่ก็อาจจะ
มีเสือเข้ามาเยี่ยมกรายได้ อย่างเช่นกุฏิ
ของพระบุญทัน ท่านก�ำลังจะออกจากกุฏิ
มองออกไปเห็นเสือใหญ่ตัวหนึ่งเข้ามา
นั่งจงโคร่งอยู่ตรงบันไดทางขึ้นกุฏิของ
ท่า น ท่า นต้อ งรออยู ่พั ก ใหญ่จ นเสื อ
จากไปแล้วจึงสามารถออกจากกุฏิได้
วั น หนึ่ ง พระเณรฉั น อาหารแล้ว
ธาตุ ขั น ธ์ไ ม่ถู ก กั น ก็ จ ะต้อ งรี บ เข้า ส้ว ม
ท่า นพระอาจารย์ส อนไปไม่ทั น เณร

ซึ่งวิ่งถลันเข้าไปจับจองก่อน ธาตุขันธ์
ไม่ยอมรอเวลา ท่านจึงต้องเลีย
่ งเข้าป่าไป
ปรากฏมี เ สื อ กระโดดข้า มศี ร ษะท่า น
พระอาจารย์สอนไปเลย ท่านว่าท่านรู้สก
ึ
เย็นวาบไปทั้งตัว เสือมันกระโจนเข้าไป
ทางส้ว มที่ เ ณรก� ำ ลั ง อยู ่ พอรู ้ว ่า เสื อ
เณรก็ ก ระโจนแผล็ ว วิ่ ง ออกมาป่า ราบ
เคราะห์ดท
ี เี่ จ้าเสือตัวนัน
้ มันคงผ่านเข้าป่า
ไปแล้ว เณรจึงไม่ต้องประจัญหน้ากับมัน
กุฏิของหลวงปู่ขาวอยู่ห่างจากกุฏิ
ของข้าพเจ้าและของท่านพระอาจารย์
สอนเข้าไปในแนวป่าอีกด้านหนึ่ง ตั้งอยู่
บนพลาญหินเช่นเดียวกัน แต่มิได้เป็น
หินก้อนโดดๆ เหมือนเป็นภูเขาลูกย่อมๆ
เช่นของเรา ด้านหนึ่งของพลาญหินของ
หลวงปู่อยู่ตด
ิ กับราวป่า ผ้าขาวทีต
่ ด
ิ ตาม
ท่านมาปลูกกระต๊อบอยู่ลึกเข้าไปในป่า
ทางด้านนั้น ฉะนั้น วันหนึ่งช้างจึงเดิน
เล่น เลยขึ้ น มาบนพลาญหิ น และต่อ ไป
ถึงกระต๊อบของผ้าขาวผู้นั้น มันเอางวง
หยิบรองเท้าออกมาเล่นและโยนเข้าป่าไป
ถอนบั น ไดกุ ฏิ อ อกมาและโยนเข้า ป่า
ไปด้วย มันเอางวงควานหาของเล่นอยู่
พักใหญ่ เห็นหมดเครือ
่ งกีดหน้าขวางตา
แล้ว ก็ เ ตรี ย มลาจากไป แต่ก็ ยั ง อดนึ ก
สนุกไม่ได้ มันจึงเอางวงมาดุนฝาจนกุฏิ
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แทบโยก ปกติผ้าขาวเจ้าของกระต๊อบนัน
้ เป็นคนหูหนัก
อาจจะไม่ไ ด้ยิ น เสี ย งผิ ด ปกติ ร ะหว่า งช้า งมั น ยื่ น งวง
เข้า มาหยิ บ รองเท้า โยกบั น ได แต่เ มื่ อ ถึ ง คราวฝา
กระต๊อบของแกโยก ผ้าขาวก็อดทีจ่ ะรู้สก
ึ ไม่ได้ พอเห็น
ว่าเป็นช้างป่า แกก็กระโจนหนีไปหาหลวงปู่ที่กุฏิทันที
ตั ว สั่ น งั น งก พู ด ไม่อ อกไปพั ก ใหญ่ เสี ย เวลาซั ก ไซ้
ไล่เลียงกันนานกว่าจะรู้เรื่องและตั้งสติได้
การที่มีสัตว์ป่าเข้ามาเยี่ยมกรายเราบ่อยๆ นี้
ท�ำให้บรรดาพระเณรพากันระมัดระวังตัว ตั้งอก
ตั้ ง ใจบ� ำ เพ็ ญ ความเพี ย รอย่า งขะมั ก เขม้น มิ ไ ด้
ประมาทเลย

ทุกข์ภัยย่อมไม่มีแก่ผู้สงบ
ออกพรรษา ข้าพเจ้าได้ลาหลวงปู่ขาวออกเดินวิเวก
มาทางภูวัว พอกลับจากภูวัวมาถึงดงหม้อทองก็ไม่ได้
พบท่าน เพราะหลวงปู่ขาวท่านได้กลับไปวัดป่าแก้ว
บ้านชุมพล แล้ว
พอออกพรรษาที่ ๑๓ ข้า พเจ้า ได้เ ดิ น ทางไป
ทางภูวัวอีก ในระยะนี้หลวงปู่ขาวท่านได้จำ� พรรษาอยู่
ที่บ้านเลื่อมทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรฯ เพราะ
ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) ได้อาราธนาท่าน
ให้ไปฉลองศรัทธาชาวบ้านเลื่อม ท่านจึงไปจ�ำพรรษา
ที่นั่น เมื่อออกพรรษาแล้วท่านทราบว่าข้าพเจ้าธุดงค์
ไปที่ภูวัว ท่านก็แต่งญาติโยมให้มาหาข้าพเจ้าที่ภูวัว
ให้ข้าพเจ้าไปรับท่านเพือ
่ จะไปจ�ำพรรษาทีภ
่ วู วั ด้วยกัน
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ข้าพเจ้าจึงไปรับท่านจากทีอ
่ ด
ุ รฯ มาเพือ
่
ไปจ�ำพรรษาที่ภูวัว
ภูวัว เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนแผ่
ยาวในทิ ศ ที่ ขนานไปกับ แม่น�้ ำโขงยาว
นับเป็นสิบๆ กิ โลเมตร ติดต่อกันเป็น
อาณาบริ เ วณอั น กว้า งใหญ่ห ลายสิ บ
ตารางกิโลเมตร บนหลังเขาหลายตอน
เป็นพืน
้ ทีร่ าบ มีบริเวณกว้าง มีโขดเขาและ
พลาญหินกว้างใหญ่ไพศาล มีนำ�้ ตกและ
แอ่งน�ำ้ อย่างงดงาม ตอนทีเ่ ป็นป่าดงดิบ
ก็เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ เช่น เสือ ช้าง
กวาง เก้ง วัวกระทิง ลิง หมี เป็นที่ซึ่ง
พ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนเคยไปวิเวก
บ�ำเพ็ญความเพียรกันมามากแล้ว เช่น
พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล พระอาจารย์
อ่อน ญาณสิริ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
พระอาจารย์วัง ฐิติสาโร ท่านพระครู
อุดมธรรมคุณ (ทองสุข สุจต
ิ โต) เป็นอาทิ
ต่า งล้ว นแต่เ คยขึ้ น ไปธุ ด งค์บ� ำ เพ็ ญ
ภาวนาบนภูวัวกันมาแล้วทั้งสิ้น
ในพรรษาที่ ๑๔ นี้ ข้าพเจ้าได้จัด
สร้า งเสนาสนะถวายหลวงปู ่ข าวที่ บ น
หลังถ�ำ้ แก้วตาดปอ เขตบ้านทุ่งทรายจก
ด้วยเห็นเป็นที่สงบสงัดและมีพลาญหิน
อั น กว้า งใหญ่ ด้า นใต้ข องถ�้ ำ แก้ว มี

ล�ำห้วยซึง่ มีนำ�้ ตลอดปี เฉพาะบนหลังถ�ำ้
มี แ อ่ง น�้ ำ ซั บ เล็ ก ๆ ซึ่ ง แม้จ ะเล็ ก ขนาด
เส้น ผ ่า ศู น ย ์ก ลางเพี ย งเมตรเดี ย ว
แต่ก็มีน�้ำซับไหลรินมาตลอด ไม่เคยอด
ไม่เคยหมด พระเณรอยู่จำ� พรรษารวมกัน
ถึง ๑๔ องค์ แต่ก็สามารถอาศัยใช้น�้ำ
จากแอ่ง น�้ ำ ซั บ เล็ ก นั้ น ได้ต ลอดเวลา
สมั ย นั้ น ภู วั ว ยั ง บริ บู ร ณ์ด ้ว ยสั ต ว์ป ่า
นานาชนิด ดังนั้นจ�ำพวกช้าง หมี เสือ
จึ ง เดิ น กรายเข้า มาในเขตวั ด บ่อ ยๆ
พวกงูจงอางและงูอื่นๆ ก็มีมากเช่นกัน
วั น หนึ่ ง หลวงปู ่ข าวไปภาวนาที่
ถ�้ำยาวบนหลังถ�้ำฝุ่น ลืมตาเห็นงูใหญ่
ตั ว หนึ่ ง เลื้ อ ยออกมาชู ค อแผ่พั ง พาน
ตั้งท่าจะฉกจะกัดท่าน หลวงปู่ก็ภาวนา
เฉยอยู่และแผ่เมตตาให้มัน ท่านเล่าว่า
งูนั้นแลบลิ้นแผล่บๆ ตั้งท่าฉกซ�้ำๆ อยู่
สุดท้ายก็กลับนิ่งเหมือนตกอยู่ในภวังค์
อาการที่ ชูคอแผ่พั งพานของมั นก็ ค่อ ย
ลดต�่ ำ ลงและสุ ด ท้า ยมั น ก็ ล ดหั ว ต�่ ำ ลง
จนจรดพื้ น นิ่ ง เหมื อ นยอมคารวะอยู ่
พั ก หนึ่ ง แล้ว จึ ง เลื้ อ ยหนี เ ข้า โพรงถ�้ ำ
หายไป หลวงปู ่เ ล่า ว่า งู ตั ว นี้ เ ป็น นาค
ไม่ถูกจริตนิสัยกับท่าน จึงมาหลอกล้อ
ตั้งท่าจะกัด แต่ท้ายที่สุดก็ยอมอ่อนให้
กับอ�ำนาจการแผ่เมตตาของท่าน
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บนตาดปอ นอกจากจะอุดมด้วยสัตว์ป่าแล้ว
ยังมีพวกภูตผีปีศาจมารบกวนพระเณรด้วย พระเณร
จะนอน ก็ ม าปลุ ก บ้า ง ดึ ง แขนดึ ง ขาบ้า ง ให้ตื่ น
ท�ำความเพียร มีพระเณรเจ็บป่วยกันมากซึง่ อาจจะ
เป็นเพราะผิดอากาศก็เป็นได้ ทางช้าง เสือ สัตว์ป่า
ก็มาก เมื่อเป็นเช่นนี้หลวงปู่ขาวจึงให้ข้าพเจ้าน�ำ
เรือ
่ งนีไ้ ปพิจารณาดู ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วได้ความ
ว่า “เยสนฺตา” แปลว่า ผู้สงบ ไม่เดือดร้อน ไม่มี
ความทุกข์ใดๆ ภัยอันตรายไม่มีแก่ผู้มีความสงบ
วันต่อมาเมือ
่ ข้าพเจ้าเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่
ท่านจึงถามว่า “ได้ความไหม” จึงกราบเรียนท่านว่า
“ได้ความ” ท่านว่า “ได้ความอย่างไร” ก็เรียนท่านว่า
“เยสนฺตา” แปลว่า “ความเป็นผู้สงบจะไม่มีความ
เดือดร้อน ความทุกข์ใดๆ ความเดือดร้อน ความ
ทุกข์ภย
ั ใดๆ จะไม่มแ
ี ก่ผ้ส
ู งบ” ท่านจึงว่า “จริงๆ ถูก
ทีเดียว” และท่านได้กล่าวบาลีต่อไปอีกว่า “นตฺถิ สนฺติ
ปรํ สุ ขํ ” ความสุ ข ใดยิ่ ง กว่า ความสงบไม่มี ผู ้มี
ความสงบแล้วไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไร
ความทุกข์ความเดือดร้อนไม่มแ
ี ก่ผ้ส
ู งบ จึงว่า สุขอืน
่
ยิ่งกว่าสงบไม่มี จริงทีเดียว”
ในพรรษาที่ ๑๔ นี้ มี แ ม่ชี ซึ่ ง เป็น ลู ก หลาน
หลวงปู่ขาวมาจ�ำพรรษาอยู่ด้วย ได้เป็นก�ำลังช่วยใน
การประกอบอาหารถวายพระเณรมาก เพราะตาดปอ
อยู ่ไ กลหมู ่บ ้า นมาก อาหารที่ บิ ณ ฑบาตได้ไ ม่ค ่อ ย
พอขบฉัน ต้องอาศัยศรัทธาญาติโยมมาส่งเสบียงให้
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แม่ชีช่วยท�ำอาหารถวายจังหันเพิ่มเติม
พรรษานีม
้ แี ม่ชค
ี นหนึง่ ชือ
่ ชีหลอด ได้มา
ตายที่ภูวัว
ขณะจ�ำพรรษา กลางคืนก็พากันไป
กางกลดหาทีว่ เิ วกภาวนาตามพลาญหิน
ที่หลังตาดปอนั้นเป็นที่เว้งว้าง อากาศ
สงัดสงบดีมาก มีที่วิเวกดีมาก กลางคืน
เดื อ นหงายก็ แ ยกย้า ยกั น ไปหาที่ วิ เ วก
ตามชายป่าบ้าง ตามหน้าผาบ้าง หลัง
พลาญหินบ้าง ต่อรุ่งสว่างจึงพากันกลับ
มาวัดแล้วไปบิณฑบาต หลวงปู่ท่านเป็น
ผู้น�ำหมู่คณะลูกศิษย์ไปบิณฑบาตเป็น
ประจ�ำมิได้ขาด
เมือ
่ ปวราณาออกพรรษาแล้ว ต่างก็
เตรียมแยกย้ายจากกัน พวกญาติโยม
ลู ก หลานได้นิ ม นต์ห ลวงปู ่ข าวให้ก ลั บ
ส� ำ นั ก เดิ ม คื อ วั ด ป่า แก้ว บ้า นชุ ม พล
ส่วนข้าพเจ้าได้รบ
ั นิมนต์จากญาติโยมทาง
นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว ให้ไปช่วยงาน
ฌาปนกิ จ ศพท่า นพระอาจารย์อ ่อ นศรี
เมือ
่ เสร็จงานศพท่านพระอาจารย์อ่อนศรี
แล้ว ก็ พ ากั น เดิ น วิ เ วกขึ้ น ไปบนยอด
ภู เ ขาควาย ของประเทศลาว พั ก อยู ่
พอประมาณหนึ่ ง ก็ เ ดิ น ทางกลั บ มา
ประเทศไทยมาพักวิเวกบ�ำเพ็ญภาวนา

ต่อที่ภูวัว พักอยู่จนใกล้จะเข้าพรรษาจึง
กลับไปจ�ำพรรษาทีด
่ งหม้อทองเหมือนเดิม
เมือ
่ ออกพรรษาที่ ๑๕ แล้ว ข้าพเจ้า
ก็กลับไปนมัสการหลวงปู่ขาว ฟังเทศน์
รั บ การอบรมจากท่า นต่อ ไปตามเคย
เมื่อใกล้เข้าพรรษาที่ ๑๖ ข้าพเจ้าก็ชวน
ท่า นพระอาจารย์บุ ญ เพ็ ง เขมาภิ ร โต
เจ้า อาวาสวั ด ถ�้ ำ กลองเพลปัจ จุ บั น
กลั บ มาจ� ำ พรรษาที่ ด งหม้อ ทองอี ก
ครั้นออกพรรษา ข้าพเจ้าและท่านพระ
อาจารย์บุญเพ็ง กลับไปหาหลวงปู่ขาว
มาฟังเทศน์ฟังโอวาทจากท่านระยะหนึง่
ข้าพเจ้าก็กราบนมัสการลาท่านออกไป
วิเวกต่อเพียงผู้เดียว
จนกระทั่งพรรษาที่ ๒๖ นี้ (พ.ศ.
๒๕๑๑) ข้าพเจ้าได้กลับมาอยู่จำ� พรรษา
ร่วมกับหลวงปู่ขาวอีกวาระหนึ่ง ตอนนี้
ท่านได้จากวัดป่าแก้ว บ้านชุมพล มาอยู่
ที่วัดถ�้ำกลองเพลแล้ว ได้อยู่ปฏิบัติท่าน
ฟังธรรมเทศนารับการอบรมจากท่าน
โดยใกล้ชิด ในระหว่างกลางพรรษาได้
มีการท�ำบุญฉลองอายุของหลวงปู่
ออกพรรษา เสร็จกิ จการงานทาง
ถ�้ำกลองเพลแล้ว ข้าพเจ้าก็นมัสการลา
หลวงปู่ออกเที่ยววิเวกต่อไป
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ท�ำบุญกับพระอรหันต์
ช่วยโยมแม่ได้พ้นทุกข์
หลังจากที่หลวงปู่พวงได้บวชแล้ว (พ.ศ. ๒๔๙๓)
ท่านได้กราบลาหลวงปู่สล
ี า อิสสโร ไปอยู่กบ
ั หลวงปู่ขาว
อนาลโย ที่หวายสะนอย

พระครูวีรธรรมานุยุต
(หลวงปู่พวง สุวีโร)
วัดป่าปูลูสันติวัฒนา
อ�ำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
(ข้อมูลจากหนังสือสุวีโรเถรานุสรณ์)

หลวงปู่พวง สุวโี ร มรณภาพด้วย
โรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลต�ำรวจ
กรุงเทพฯ วันที่ ๒๒ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๖

วันหนึง่ เมือ
่ ภาวนาแล้วจิตสงบ ปรากฏเห็นโยมแม่
ที่เสียชีวิตไปแล้วอยู่ในสภาพทุกข์ยากล�ำบาก พักอยู่
ในเพิงหมาแหงน เสือ
้ ผ้าขาดกระรุ่งกระริง่ ตะกร้าหมาก
ว่างเปล่า หลวงปู่จงึ เกิดความสงสัยเพราะลูกก็เคยบวช
หลายคน แล้วยังเคยท�ำบุญให้ทานถวายจังหันถวาย
กฐิ น อยู ่เ ป็น ประจ� ำ อี ก ด้ว ย เมื่ อ พิ จ ารณาหาสาเหตุ
จึงรู้ว่าเพราะพระทีโ่ ยมแม่ทำ� บุญด้วยเป็นผู้ไม่รก
ั ษาศีล
ให้บริสุทธิ์ ทานที่โยมแม่ท�ำจึงได้บุญน้อย เมื่อจิตถอน
ออกมาจึงไหว้พระแล้วอธิษฐานว่า เมื่อไปบิณฑบาต
ขอให้คนใส่หมาก จะได้นำ� ไปท�ำบุญอุทศ
ิ ให้โยมแม่
พอตอนเช้าไปบิณฑบาต หลวงปู่เดินเป็นรูปทีส
่ าม
มีโยมเอาหมากมาใส่บาตรให้เฉพาะแต่หลวงปู่ ไม่ใส่
ให้รูปที่หนึ่งและสอง เมื่อกลับถึงที่พัก ยังไม่ทันได้จัด
อาหารฉัน หลวงปู่รีบน�ำห่อหมากไปน้อมถวายหลวง
ปู่ขาว พร้อมกราบเรียนว่า “ขอโอกาสพ่อแม่ครูจารย์
เคี้ยวหมากให้แน อุทิศให้แม่” หลวงปู่ขาวท่านก็รับ
ว่า “อื้อ” แล้วท่านก็น�ำมาเคี้ยว
ครัน
้ ตกกลางคืน หลวงปู่ภาวนาจิตสงบ เห็นโยมแม่
กินหมากปากแดง หมากพลูล้อมตัวเต็มไปหมด ทั้งยัง
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ห้อยย้อยอยู่บนอากาศด้วย ท่านก็มาพิจารณาอีกว่า ท�ำอย่างไรโยมแม่ถงึ จะมีผ้านุ่ง
ผ้าห่ม เมื่อจิตถอนออกมาแล้วก็ไหว้พระแล้วอธิษฐานจิตว่า ขอให้ได้ผ้า วันต่อมา
ก็มีคนเอาผ้าขาวมาถวายในเวลาที่ไปบิณฑบาต เป็นผ้าฝ้ายดิบทอเอง เมื่อท่าน
ฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว ก็นำ� ผ้านัน
้ ไปซักแล้วย้อมด้วยหินสีแดงแล้วน�ำไปตาก พอแห้ง
แล้วก็น�ำกลับมาย้อมอีกหลายครั้ง เสร็จแล้วพับผ้าน�ำไปวางตรงหน้าหลวงปู่ขาว
พร้อมกราบเรียนว่า “ขอโอกาสพ่อแม่ครูจารย์ บังสุกล
ุ แน อุทศ
ิ ให้แม่” หลวงปู่ขาว

349

ท่านก็ชักบังสุกุลให้ พอเวลากลางคืนหลวงปู่ก็ภาวนา
เห็นโยมแม่น่งุ ผ้าใหม่และยังมีผ้าอีกมากมายห้อยย้อย
เต็มไปหมด แล้วท่านก็พจิ ารณาอีกว่าท�ำอย่างไรโยมแม่
จะมีทอ
ี่ ยู่ ท่านจึงอธิษฐานจิต ขอให้ชาวบ้านมานิมนต์
หลวงปู่ไปสวดมนต์ทำ� บุญ
ต่อมาไม่นานก็มีชาวบ้านมานิมนต์หลวงปู่ขาว
พร้อมทัง้ หลวงปู่พวงไปสวดมนต์ เสร็จพิธก
ี ไ็ ด้รบ
ั ถวาย
ปัจจัยมา พอตกเย็นหลวงปู่ขาวก็บอกกับพระทุกรูปว่า
“ปัจ จั ย ที่ ไ ด้รั บ มาอย่า เอาไปซื้ อ อย่า งอื่ น เพราะ
ไม่จำ� เป็น พวกเราที่อยู่นี่ บริขารเครื่องใช้ก็มีพอใช้
กันอยู่ทก
ุ รูป ให้ทำ� ตามค�ำทีท
่ ่านพวงอธิษฐาน ให้ไป
จ้างเขาเลื่อยไม้ท�ำกุฏิและถาน (ส้วม) ให้แม่ท่าน”
หลวงปู่จงึ ไปจ้างคนญวนทีอ
่ ำ� เภอสว่างแดนดินมาเลือ
่ ย
ไม้สร้างกุฏแิ ละถาน เสร็จแล้วนิมนต์หลวงปู่ขาวรับเพือ
่
อุทิศให้โยมแม่
คราวนีไ้ ปภาวนาตอนกลางคืน กลับไม่เห็นโยมแม่
บริเวณทีโ่ ยมแม่เคยอยู่กว็ ่างเปล่า ท่านจึงตามหาโยมแม่
อยู่ทั้งคืนจนกระทั่งสว่าง จิตก็ยังไม่ถอน จนได้เวลา
บิณฑบาตแล้ว เพื่อนพระมาเคาะกุฏิเรียก จิตจึงถอน
ท่านจึงรีบไปบิณฑบาต กลับมาฉันเสร็จแล้วก็นงั่ สมาธิ
เดินจงกรม ตามหาโยมแม่ทงั้ วันทัง้ คืน จนผ่านไป ๔ วัน
ท่านอดไม่ได้จึงไปหาหลวงปู่ขาวที่กุฏิ ไปเคาะประตู
ก๊อกๆๆ หลวงปู่ขาวถามว่า “มาหยัง” (มาท�ำไม)
หลวงปู่พวงกราบเรียนว่า “ขอโอกาสพ่อแม่ครูจารย์
หาแม่บ่เห็น” หลวงปู่ขาวท่านบอกว่า “ขึ้นสูงๆ”
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หลวงปู่พวงจึงกราบลาแล้วไปภาวนาหาต่อ ก�ำหนดจิตหาบนยอดไม้สงู ๆ ก็ไม่พบ
หาบนยอดเขาสูงๆ ก็ไม่เห็น หาอยู่อีกหลายวันจึงมาคิดทบทวนที่หลวงปู่ขาวบอก
ให้ขึ้นสูงๆ มันคือที่ไหนกันแน่ หรือจะเป็นสวรรค์ ท่านจึงรวบรวมพลังจิตทั้งหมด
ทีม
่ อ
ี ยู่ตามหาอีกครัง้ จิตก็วบ
ู ลง ปรากฏเห็นวิมานของโยมแม่บนสวรรค์ เห็นร่างกาย
ที่เป็นทิพย์ของโยมแม่ จึงได้สบายใจว่าโยมแม่ได้ขึ้นสวรรค์พ้นจากทุกข์แล้ว
ครั้นตกเย็นไปกราบหลวงปู่ขาวที่กุฏิ หลวงปู่ขาวก็พูดขึ้นทันทีว่า “บอกให้
ขึ้นสูงๆ นานแล้ว เพิ่งขึ้นเมื่อคืนนี้เหรอ” หลวงปู่พวงกราบเรียนตอบท่านว่า
“ขอโอกาสพ่อแม่ครูจารย์ ขึน
้ เมือ
่ คืนนี”้ หลวงปู่ขาวก็พด
ู เชิงบ่นว่า “เฮ้อ โง่ตาย”
ในพรรษา ๑-๓ หลวงปู่พวงไม่ได้อยู่จำ� พรรษาร่วมกับหลวงปู่ขาว แต่ท่านยังคง
หาโอกาสไปกราบนมัสการและศึกษาธรรมะกับหลวงปู่ขาว อนาลโย อยู่เสมอๆ
เพราะสถานที่ที่ท่านจ�ำพรรษาอยู่ไม่ไกลกันนัก พอเดินถึงกันได้ในวันเดียว ท่านได้
มีโอกาสอยู่ร่วมจ�ำพรรษากับหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่ดงหม้อทอง จังหวัดสกลนคร
ซึ่งตรงกับพรรษาที่ ๕ ของท่าน
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อานิสงส์ผลบุญของการ
อุปัฏฐากพระอรหันต์

หลวงปู่จันทา ถาวโร

วัดป่าเขาน้อย
อ�ำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
(ข้อมูลจากหนังสือ ๘๖ ปี และ
หนังสืออุบายภาวนา
หลวงปู่จันทา ถาวโร)

หลวงปู่จันทา ถาวโร มรณภาพ
ด้วยโรคชรา ณ วัดป่าเขาน้อย
อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร วันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

หลวงปู่จันทา ถาวโร ก่อนที่จะมาอยู่จ�ำพรรษากับ
หลวงปูข
่ าว อนาลโย ณ วัดถ�ำ้ กลองเพล ท่านเคยพบและ
อยู่ร่วมกับหลวงปู่ขาว และพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
และพระอื่ น ๆ อี ก ๗-๘ รู ป ด้ว ยกั น ที่ ด งหม้อ ทอง
อ.วานรนิวาส (ปัจจุบน
ั คือ อ.บ้านม่วง) จ.สกลนคร ในฤดูแล้ง
ก่อนเข้าพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังค�ำท่านเล่าว่า
“สมั ย นั้ น อายุ สั ง ขารของผมสามสิ บ กว่า เท่า นั้ น
แข็งแรง ไม่อ้วนเหมือนทุกวันนี้ ไปปฏิบัติหลวงปู่ขาว
ตั้งแต่เดือน ๓ เพ็ญ ตลอดล่วงไปถึงเดือน ๘ เพ็ญ
้ มา มือสอง
คนเดียวนะ เอาปี๊บลงไปตักน�ำ้ ในเหวโน่นขึน
ข้างๆ ละใบนะปี๊บ ขึ้นมาแล้ววิ่งไปใส่กุฏิโน้น วิ่งไปใส่
กุฏน
ิ ี้ แล้วก็ต้มน�ำ้ ร้อนสรงหลวงปู่ขาว ต้มน�ำ้ ร้อนถวาย
ครูบาอาจารย์ ปฏิบัติพระแก่ไม่ให้เดือดร้อน เรื่องน�ำ้
ทุกอย่างท�ำอยู่เป็นนิจ ปฏิบัติอยู่ ๕ เดือน ท�ำด้วยใจ
เลือ
่ มใสศรัทธา ท�ำด้วยความอยาก “ได้บญ
ุ ” นัน
่ แหละ
พอเดือน ๘ เพ็ญ จะได้ไปจ�ำพรรษาอยู่ที่อื่น
วันจะออกเดินทางก็นก
ึ ในใจ “สาธุ ด้วยบุญกรรม
ทีข
่ ้าพเจ้าปฏิบต
ั ส
ิ มณชีพราหมณ์ผ้ด
ู งี ามนีน
้ น
ั้ ขอจง
เป็นเสบียงเป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์เถิด”
พอไปถึงวัดโชติการามที่จ�ำพรรษาแล้ว นั่งสมาธิ
ตัง้ แต่ ๖ โมงเย็น จิตรวมลงไปสว่างกระจ่างแจ้งเหมือน
กลางวัน เห็นบุญตัง้ อยู่ข้างหน้าโน้น บุญข้างหนึง่ เหลือง
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ข้างหนึ่งขาวมน (กลม) งาม เห็นบาปตั้งอยู่ข้างโน้น
บาปนั้นข้างหนึ่งแดง ข้างหนึ่งด�ำ นั่นแหละ พอเห็น
อย่างนั้นพระธรรมก็พูดขึ้นในหัวใจว่า “นั่น บุญ-บาป
บุ ญ ให้ผ ลเป็น สุ ข บาปให้ผ ลเป็น ทุ ก ข์ ท่า นจง
พิจารณาดู ไม่นานบุญก็เข้ามาเลย สวมกายพึ้บ
เย็นกาย เย็นจิต สบาย นี่แหละผลรายได้ที่ท่าน
ได้สะสมมา ๕ เดือน ปฏิบัติหลวงปู่ขาวและสงฆ์
ทั้งหลายนั้น”
จากนั้ น ก็ ใ ห้ผ ลเป็น สุ ข มาอี ก ตลอด ๓ ปีน ะ
ฉันเช้าแล้ว ฉันน�้ำเสร็จ คว�่ำกาเลย ไม่เอามาขึ้นกุฏิ
เดินจงกรมวันยังค�่ำ ท�ำความเพียรอย่างนั้น ไม่ร้อน
ไม่หิว ไม่กระหาย สบาย ถึงวันใหม่ ฉันเช้าจึงได้ฉันน�ำ้
นัน
่ แหละ ความสบายของการให้ทาน เกิดเป็นบุญ ๓ ปี
นี่แหละ เห็นผลเป็นอย่างนั้น เห็นผลมาเป็นระยะ”

ลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่ขาว
จากนั้น หลวงปู่จันทา ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ร่วม
จ�ำพรรษาและได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ในองค์หลวงปู่
ขาว อนาลโย ณ วัดถ�้ำกลองเพล ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๑
เป็นต้นมา
“ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ขึน
้ มาถ�ำ้ กลองเพล มีหลวงปู่หลุย
จันทสาโร และหลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นประธานมา
ริเริ่มสร้างถ�ำ้ กลองเพลครั้งแรก
ถ�้ำกลองเพลเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยใดไม่ทราบ
ที่ นั่ น ภาวนาดี จะไปนั่ ง ที่ ไ หนไปอยู ่ที่ ไ หนก็ ส บายดี

354

อากาศสดชืน
่ สมัยนัน
้ เสือมันยังหลายอยู่
ช้า งมั น ก็ ยั ง หลายอยู ่ ค�่ ำ มาเสื อ ร้อ ง
ช้างมันก็ร้องมาเป็นฝูงเดินตามป่าเขา
ล�ำเนาไพรมานั้นเหมือนป่ามันจะพังนะ

ค�ำสอนของหลวงปู่ขาว
เรื่องความเพียรในการ
ปฏิบัติ

เ มื่ อ ขึ้ น ม า อ ยู ่ถ�้ ำ ก ล อ ง เ พ ล กั บ
ท่า นแล้ว ก็ เ ลยถวายตั ว เป็น ลู ก ศิ ษ ย์
ใกล้ชิดให้หลวงปู่ขาวไว้ใจ ไม่มีความ
เก้อเขินในการที่จะแนะน�ำพร�่ำสอนใน
ข้อวัตรปฏิบัติ

“การท� ำ ความเพี ย รที่ จ ะน� ำ จิ ต
เข้า สู ่ค วามสงบเป็น ศี ล เป็น สมาธิ
เป็นปัญญา เป็นบุญกุศล เกิดขึ้นนั้น
ท�ำอย่างไร หนักเบาอย่างไร ขอหลวงปู่
จงเมตตาเกล้ากระผมพอใจยอมตัว
เป็นศิษยานุศิษย์ประพฤติปฏิบัติตาม
แล้วโดยไม่หวั่นไหว”
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หลวงปู่ขาวก็ว่า “วิธีการกระท�ำนั้น เจริญสมถ
กรรมฐาน เดิน ยืน นัง่ วิปัสสนากรรมฐาน พิจารณา
ค้น คว้า ในร่า งกายนี้ น ้อ มลงสู ่ไ ตรลั ก ษณ์เ ห็ น แจ้ง
ประจักษ์ทก
ุ เมือ
่ ” ท่านก็เน้นอีกว่า “การทีจ่ ะท�ำจิตให้เกิด
สมาธิ ผลเกิดขึน
้ อันแน่นอนมัน
่ คงนัน
้ ศีลต้องบริสท
ุ ธิ์
ท�ำความเพียร อดนอน ผ่อนอาหาร อันนี้จะน�ำจิต
เข้าสู่ความสงบได้เร็ว อย่างช้าเดือนหนึง่ อย่างกลาง
๑๕ วัน อย่างเร็ว ๗ วัน เห็นผลนั่นแหละ ถ้าใคร
ท�ำความเพียรอดนอนผ่อนอาหารได้ก็จะเป็นไป”
หลวงปู ่ข าวท่า นว่า ไปอยู ่เ ชี ย งใหม่ ๑๔ ปีกั บ
หลวงปู่มน
ั่ คล้ายๆ กับไม่ได้นอนหรอก ๑๔ ปีนน
ั่ เพราะ
หลวงปู่มน
่ั ท่านสอนว่า “ท่านขาว...จิตมันหยาบ อวิชชา
ตัณหา มันเหนียวแน่นปกคลุมหุ้มห่อมาหลายภพ
หลายชาติแล้วจิตนี้ ทีนต
ี้ ้องท�ำความเพียรอย่างอุกฤษฏ์
ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ขาดวรรค ไม่ขาดตอน
เหมือนลูกโซ่ไม่ขาดสาย ด้วยการอดนอน ผ่อนอาหาร
หนักเข้าจิตกับสติปัญญากับกายนี้มันจะเข้ามรรค
สามัคคีกน
ั แน่นแฟ้นแล้วต่อไปจิตมันก็จะเข้าสู่ความ
สงบได้ แล้วจึงจะได้แสงสว่างและความรู้และก�ำลัง
ของจิต และจะรู้ฉลาดต่อธรรมทั้งปวงได้ ถ้าท�ำ
ความเพียรอ่อนก็ยากทีจ
่ ะเป็นไปนะนักบวช” ท่านว่า
วันหนึ่งหลวงปู่ขาวนั่งภาวนาอยู่หงายหลังล้มตึ้ง
ลงไปใส่ฟากเลยนะ พื้นศาลาปูด้วยฟาก พอลุกขึ้นมา
ก็ไปเลย ท่านอาจารย์นู คนร้อยเอ็ด ก็ว่า “ครูบาขาว
ท�ำความเพียร อัตตกิลมถานุโยค ไม่ได้อะไรดอก”
หลวงปู่ขาวก็ว่า “โอ๋...โยคหรือไม่โยค ก็ตามเถอะ ไอ้เจ้า
ผู้ไม่โยค จงติดสุขอยู่นน
ั่ เถอะ”
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นี่ ผู้มีความเพียร ไม่หลงไปตาม
ค�ำพูดของใครทั้งนั้น ๑๔ ปี ท่านได้
บรรลุ อ รหั น ต์พ ้น ทุ ก ข์เ พราะการท� ำ
ความเพียรไม่ลดละทัง้ วันคืนนัน
่ แหละ
ที นี้ อ าจารย์นู ไ ม่ไ ด้อ ะไร เพราะท� ำ
ความเพียรติดสุขนั่นแหละ
หลวงปูจ่ ันทาได้ถามหลวงปู่ขาวว่า
“วิ ธี ก ารที่ จ ะอดนอน ผ่อ นอาหาร
นั้นท�ำอย่างไร”
หลวงปู่ก็บอกว่า “ต้องตั้งสัตย์ไว้
ตั้ ง สั จ จะความจริ ง ใจมั่ น ลงไปเสมอ
ไม่ห วั่ น ไหวในชี วิ ต สั ง ขาร จะเป็น
จะตายก็ไม่ว่า ตั้งสัตย์ไว้ไตรมาส ๓
เดือนนี้จะไม่นอน เอา ๓ อิริยาบถ คือ
เดิน ยืน นั่ง เท่านั้น”
ที นี้ ก็ ถ ามหลวงปู ่ข าวต่อ ไปอี ก ว่า
“การเดิน ยืน นั่ง อดนอน ผ่อนอาหาร
ท� ำ อย่า งไร อะไรจะเป็น เครื่ อ งแก้
เครือ
่ งปราบเจ้าถีนมิทธะ จึงจะไม่เผา
ให้เร่าร้อนสัปหงกเกิดขึ้น”
หลวงปู ่ก็ ว ่า “อดข้า ว ๒-๓ วั น
ฉันครัง้ หนึง่ ฉันก็ปั้นไว้เป็นค�ำๆ ๑, ๒,
๓ หยุด ถ้ามันเพลียมากก็ให้ถึง ๕ ค�ำ
ก็ ห ยุ ด ถ้า อดนอนต้อ งผ่อ นอาหาร
มันจึงจะเป็นเครื่องปราบถีนมิทธะ

ถีนมิทธะ ความง่วงเหงาหาวนอน
มัวมืดง่วงซึม เปรีย บเหมือนน�้ำอยู่ใต้
จอกและแหน ถ้าเราไปกวาดจอกและ
แหนออกจึงรู้ว่าน�ำ้ ใสหรือขุ่น อันนีฉ
้ น
ั ใด
ถีนมิทธะ จะเอาตัง้ แต่คณ
ุ งามความดีมา
ปราบก็ไม่ไหว จะนึกถึงคุณงามความดี
ของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
ก็ไม่ไหว เพราะการนอนเป็นอาหารของ
ธาตุขันธ์ จะออกไปที่แจ้งๆ ลืมตาดูโลก
ฟ้าอากาศสว่างไสวก็ไม่ไหว จะเอาผ้า
ชุบน�ำ้ มาปกศีรษะลูบทาทัว่ กายก็ไม่ไหว
เพราะเหตุใด เพราะอาหารของกายนี้
ทีส
่ ำ� คัญก็คอ
ื นอน ทีส
่ องก็คอ
ื กิน สิง่ ที่
จะปราบได้มีแต่อดนอน ถ้าอดนอนก็
ต้องผ่อนอาหาร
ก็เลยตั้งสัตยาธิษฐานใจมั่นต่อหน้า
ครูบาอาจารย์ทงั้ หลาย ไตรมาส ๓ เดือน
นีจ้ ะอดนอน ผ่อนอาหาร ทดลองร่างกาย
และจิตใจดูว่าจะเป็นไปได้ไหม แต่ถ้า
เจ็ บ ไข้ไ ด้ป ่ว ยหนั ก ๆ ก็ จ ะลดหย่อ น
ผ่อ นผั น ให้ต ามธาตุ ขั น ธ์ ที นี้ เ มื่ อ ตั้ ง
สัตยาธิษฐานแล้วก็ตั้งใจท�ำความเพียร
เดิน ยืน นั่ง ตลอดไตรมาส ๓ เดือน
เดินจงกรม ก้าวขวาว่า พุทโธ ก้าวซ้าย
ว่า ธัมโม ก้าวขวาว่า สังโฆ ทางเดินนั้น
ถ้า ได้ย าวเป็น เส้น ๆ ดี ม าก แต่ถ ้า
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ไม่ไ ด้ก็แล้วแต่สถานที่นั้น แต่หลวงปู่ขาวบอกว่าให้
ไปท�ำทางเดินจงกรมไว้หลายแห่ง เดินที่นี่จิตไม่สงบ
ฟุ้งซ่าน เพราะสถานทีน
่ น
ั้ เป็นอัปมงคลไม่ดี ไปเดินทีอ
่ น
ื่
นั้นจิตก็สงบเยือกเย็นดี ดึงดูด พอใจประพฤติปฏิบัติ
เพราะสถานที่นั้นภูมท
ิ ี่อยู่ที่นั่นเป็นสัมมาทิฏฐิ...
เดือนแรก จะเดิน ๑ ชั่วโมง ยืน ๑๐ นาที นั่งก็ต้อง
๑ ชั่วโมง อันนี้เป็นเกณฑ์ ตั้งสัตย์ไว้ ฝึกให้ได้เสียก่อน
เดื อ นแรก เมื่ อ เข้า สู ่ท างเดิ น จงกรมแล้ว ยกมื อ ขึ้ น
ไหว้ครู “พุทโธ ธัมโม สังโฆ สรณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้า
จะฝึกจิต บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทางกาย
ทางวาจา ทางใจ ขอจงให้เป็นไปให้ร้ธ
ู รรมเห็นธรรม
เกิดขึน
้ ” จากนัน
้ ก็วางมือซ้ายไว้ใต้พกผ้า เอามือขวาทับ
นี่ก็หลวงปู่ท่านสอน
ก้าวขวานึก พุทโธ ก้าวซ้ายนึก ธัมโม ก้าวขวานึก
สังโฆ ไม่ให้เดินเร็ว ไม่ให้เดินช้า เดินพอหมดบาทก้าว
ขาของตัวเอง ไปถึงสุดทางเดินจงกรมทางโน้นแล้วก็
เลี้ยวกลับทางขวา ท�ำอย่างนั้น ๓ รอบ รอบที่ ๔ หยุด
เอาอารมณ์เดียว คือก้าวขวาว่า พุท ก้าวซ้ายว่า โธ
เท่านั้น เมื่อครบชั่วโมงแล้วก็ยืน ยืนภาวนา ๑๐ นาที
ยืนหันหน้าสู่ทิศตะวันออก หายใจเข้า พุท ออกว่า โธ
ผ่อนลมให้ละเอียดเข้านะ เป็นที่สบายของผู้ภาวนา
ให้มี ส ติ อ ยู ่กั บ กายสั ง ขาร คื อ ลมหายใจเข้า ออกนั้ น
ถ้าหายใจเข้าแรงออกแรง เข้ายาวออกยาว ก็กระทบจิต
จิตก็เลยไม่สงบ จะเกิดความฟุ้งซ่าน เมือ
่ ยืนครบ ๑๐ นาที
แล้วก็นั่ง
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ถ้าเดิน ๑ ชัว่ โมง นัง่ ก็ต้อง ๑ ชัว่ โมง
ให้ส มดุ ล กั น ก่อ นนั่ ง ภาวนาก็ ต ้อ ง
ไหว้พระย่อๆ ว่า “อรหังฯ สวากขาโตฯ
สุปฏิปันโนฯ” แล้วก็ว่า “พุทธัง ธัมมัง
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ” ถึงทุติฯ ตติฯ
๓ จบ แล้วก็พอ

บังคับจิตให้จิตรวมลงสู่สงบ ความร้อน
เกิดขึ้นเผากายและจิต ตั้งแต่ ๓ โมงเช้า
ล่วงไปถึงบ่าย ๓ ผ้าเปียกหมดเพราะ
เหงือ
่ มันไหล เพราะความอยากมันเผาให้
เร่าร้อน จิตไม่สงบจนถึงบ่าย ๓ ก็ออกจาก
ที่มาหาหลวงปู่ขาว ต�ำหมากถวายท่าน

นี่ เ ป็น วิ ธี ก ารที่ ห ลวงปู ่ข าวสอน
ครั้งแรก ไม่ใช่เดาเอานะ การกระท�ำมา
นั้นต้องอาศัยครูสอน

หลวงปู ่ข าวท่า นก็ รู ้ เพราะท่า น
ส�ำเร็จอรหันต์แล้วนะ ไปถึงท่านก็พด
ู ขึน
้
ก่อนเลยว่า “ทา (ครับ) ธรรมดาว่าเรานัง่
สมาธิอยากให้จต
ิ เป็นไป ให้จต
ิ สงบนัน
้
ไม่สงบดอกถ้าเอาความอยากบังคับ”
ท่านว่าอย่างนั้นเพราะท่านรู้ เหมือนกับ
ผลักสุนขั ลงน�ำ้ มันไม่ยอมลงเป็นเด็ดขาด
อันนี้ฉันใด จงปล่อยวางความอยาก
อย่าให้มี และปล่อยวางความหึงหวง
ห่วงอาลัยในร่างกาย กลัวว่าจะเกิ ด
โรคอย่า งโน้น อย่า งนี้ ถึ ง เราไม่ท� ำ
ความเพี ย ร มั น ก็ เ กิ ด อยู ่เ สมอธาตุ
ขันธ์นน
ั้ เพราะเป็นเรือนรังทีอ
่ ยู่ของโรค
ไม่ช้าก็เร็ว ไม่น้อยก็มาก”

หลวงปู่ขาวสอนเรื่อง
โทษของความอยาก
ที นี้ จ ะเข้า นั่ ง สมาธิ ต้อ งช� ำ ระ
ปล่อยวางความอยาก หลวงปู่ขาวย�ำ้ แล้ว
ย�้ ำ เล่า เรื่ อ งความอยากนั้ น อยากให้
จิ ต เป็น สมาธิ อยากรู ้ธ รรมเห็ น ธรรม
ไม่เ ป็น ไป อั น นี้ ผ มได้ป ระสบพบเหตุ
เภทร้ายมาแล้วถึง ๒ ครั้ง ในเรื่องโทษ
ของความอยาก
ครั้งที่ ๑ อยู่ที่ถ�้ำกลองเพล เดือน ๓
หนาวๆ นะ ฉันข้าวแล้ว หลวงปู่ขาว
พอไปภาวนาที่ ผ าบิ้ ง (บริ เ วณที่ ส ร้า ง
พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ในปัจจุบัน)
ไ ป นั่ ง อ ยู ่ค น ล ะ ฟ า ก ก ้อ น หิ น ใ ห ญ ่
๓ โมงเช้า เข้าที่ ก�ำหนดเอาความอยาก

นั่นแหละ ท่านให้ปล่อยวางเสมอ
ท�ำใจให้เหมือนผ้าเช็ดเท้า และน�ำ้ หรือ
ดิ น ธั ม มั ญ ญุ ต า ประกอบเหตุ ดี แ ล้ว
อัตถัญญุตา ผลดีจะเกิดขึ้นสนองให้ได้
รับผลข้างหน้า นี่ข้อส�ำคัญ
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ครั้ ง ที่ ๒ นั่ ง ตั้ ง แต่ ๖ โมงเย็ น ไปถึ ง ๖ ทุ ่ม
หกชัว่ โมงนะ ในฤดูหนาวเดือน ๑๒ อยู่บนก้อนหินใหญ่
เอาความอยากบังคับจิตให้จิตสงบ ก็ไม่สงบ มีแต่ร้อน
กับร้อน ผ้าเปียกหมดเหงือ
่ มันไหล เพราะความอยากนัน
้
มันเผากายให้เร่าร้อน นับตัง้ แต่ ๖ โมงเย็น ไปถึง ๖ ทุ่ม
หกชั่วโมง ความเจ็บปวดอะไรไม่มีทั้งนั้น เพราะเอา
ความอยากบั ง คั บ จนมั น ลื ม ปวดเพราะมั น อยากได้
ความอยากได้เป็นเหตุทำ� ให้ลืมปวดลืมเหนื่อยล้า
นั่นแหละไปถึง ๖ ทุ่มไม่ได้ ก็เลยวางความอยาก
นั่งเอามือค�้ำแก้มสบายเพราะมันหมดแรงแล้ว พอวาง
ความอยาก ท�ำใจให้สบายๆ จิตก็รวมพึ้บเลย ไม่ได้
นั่งสมาธิอะไรนะ ออกจากที่ภาวนาแล้วนั่งชันหัวเข่า
ข้างเดียวขึน
้ เอาศอกค�ำ้ หัวเข่า มือค�ำ้ แก้ม นัน
่ แหละจิต
ก็รวมพึบ
้ แจ้งซะ (สว่างจ้า) ก็พด
ู ขึน
้ มาว่า การท�ำความ
เพียรนั้น เอาความอยากมาเป็นเครื่องกีดขวางอยู่
ข้างหน้าไม่เป็นไป ตายทิง้ เสียเปล่า การท�ำความเพียร
ทุกประโยคต้องปล่อยวางความอยากเสมอ มันจึง
จะเป็นไป เมือ
่ ประกอบเหตุพร้อมแล้ว ผลจะเกิดขึน
้
สนองอย่างไม่ต้องสงสัย นั่นแหละได้เห็นโทษของ
ความอยากมาแล้วสองครั้ง

หลวงปู่ขาวสอนให้นั่งทับทุกข์
ทีนี้เมื่อนั่งไปนานเข้า เวทนาขันธ์เกิดขึ้น มึนชา
ปวดร้อน แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นต่างๆ นานา ที่ขาทับขา
หรือที่ก้น หรือเหมือนมีแมลงมาไต่ตามหน้าตามตา
คันยุบๆ ยิบๆ หลวงปู่ขาวก็บอกว่า อย่าเพิง่ ไปลูบคล�ำ
อย่าเพิง่ เกา อย่าเพิง่ พลิก ให้นงั่ ทับทุกข์ เอามันจน
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ชนะทุกข์ การท�ำความเพียรมีทก
ุ ข์เกิด
ขึ้นเผากาย มันก็เผาจิตด้วย หลวงปู่
ว่าอย่างนั้น

ข้อห้ามส�ำหรับนักภาวนา
หลวงปู่ขาวบอกว่า การท�ำความเพียร
อดนอน ผ่อนอาหารนั้น ต้องกิ นน้อย
นอนน้อย พูดน้อย
แล้ว สิ่ ง ทั้ ง ปวงที่ มั น ผิ ด ในระยะที่
ท�ำความเพียรนั้นมีอะไรบ้าง หลวงปู่ก็
บอกว่า “อย่าเพิ่งเอาหนังสือมาอ่าน
อย่าเพิ่งท�ำงาน การงานอะไรน้อยนิด
ไม่ให้ทั้งนั้น เว้นไว้แต่ข้อวัตร หาฟืน
ต้มน�ำ้ ร้อน เข็นน�ำ้ ใส่ต่ม
ุ อันนัน
้ ไม่เป็นไร
เป็นกิจวัตร แต่จะไปก่อสร้างอย่างโน้น
อย่างนี้ไม่ได้ ไม่เป็นไปเรื่องภาวนา
จะเอาหนังสือมาอ่านก็ผด
ิ แปลว่าเรา
ส่งจิตออกไปภายนอก อันนั้นผิด ยังมี
ความสงสั ย อยู ่ เกิ ด วิ จิ กิ จ ฉา หรื อ
สีลัพพตปรามาส ลูบๆ คล�ำๆ ของ
ภายนอกอยู่ ถ้าท�ำอย่างนั้นจิตก็เลย
ออกนอกไปเสีย ความเพียรนั้นไม่ดี
ไม่ปลอดภัย เศร้าหมอง การท�ำความ
เพี ย รนั้ น ต้อ งเอาอารมณ์เ ดี ย ว คื อ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ เดิน ยืน นัง่ เท่านัน
้
ไม่หวั่นไหว มันจึงจะเป็นไป”

ผลจากการปฏิบัติ
หลังได้รับอุบายจาก
หลวงปู่ขาว
เดื อ นที่ ๒ ก็ เ ร่ง ความเพี ย รให้
ก้าวหน้าขึน
้ อีก เดิน ๒ ชัว่ โมง ยืน ๑๕ นาที
นั่ง ๒ ชั่วโมง เดิน ยืน นั่ง ทั้งวันคืน
อดนอน ผ่อนอาหาร ท�ำกันอยู่อย่างนั้น
จิตกับกายกับสติกบ
ั ปัญญาก็รวมกันเข้า
มาเป็นมรรคสามัคคี แล้วไม่นานจิตก็
สงบเฉียดๆ มันสุขกายเย็นจิต แสนสุข
แสนสบายในขณะนั้น แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็น
อะไรนะ รู้แต่ว่ามันสงบ ชือ
่ เสียงเรียงนาม
อะไรไม่ท ราบ เมื่ อ มั น ถอนขึ้ น มาแล้ว
ก็ ไ ปศึ ก ษาหลวงปู ่ข าว ท่า นก็ บ อกว่า
“จิตสงบเฉียดๆ ขั้นขณิกสมาธิ บางที
ก็เกิดขึ้นนาน บางทีก็ไม่นาน”
นั่นแหละ ก็ได้ดื่มรสของความสงบ
สบาย โอ๋ ผลเป็นอย่างนี้ ทีนศ
ี้ รัทธาเกิดขึน
้
อิน ทรีย ์ ๕ ศรัทธา วิริย ะ สติ สมาธิ
ปัญญา มันเกิดขึน
้ เป็นระยะๆ ในขณะนัน
้
แหม รู้สึกว่าจิตมันเปลี่ยนสภาพจะเอา
แพ้เ อาชนะกั บ กิ เ ลสและธาตุ ขั น ธ์ต ่อ
ไปให้ได้ จากนั้นก็ ปีติ ๕ เกิ ดขึ้นอีก
ขุททกาปีติ เกิดขึน
้ ขนพองสยองเกล้าจน
น�้ำตาไหล โอ๊ ร่าเริ่งบันเทิงดี ขณิกาปีติ
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เกิดขึ้นเป็นระยะเหมือนแสงฟ้าแลบ โอกกันติกาปีติ
เกิ ด ขึ้ น เหมื อ นคลื่ น น�้ ำ กระทบฝั่ง อุ พ เพงคาปีติ
เกิ ด ขึ้ น คล้า ยๆ กั บ จะหอบกายเหาะฟ้า ได้ แหม
มันสบาย ผรณาปีติ เกิ ดขึ้นซึมซาบทั่วกายและจิต
ร่า เริ ง บั น เทิ ง ดี แสงสว่า งเกิ ด ขึ้ น ออกหน้า ออกตา
สว่างจ้าทีเดียวนะแต่ไม่มากเท่าใด
เมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ไปศึกษาหลวงปู่ขาวอีก ท่าน
ก็ว่า “ปีติเกิดขึ้น แสงสว่างนั้นก็เป็นแสงบารมีธรรม
ให้น้อมเอาปีตแ
ิ ละแสงสว่างนัน
้ มาเป็นก�ำลังของจิต”
ก็ท�ำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือน ก็ได้รับผลเพียงแค่นั้น คือ
ขณิกสมาธิ
เดือนที่ ๓ ก็เร่งความเพียรก้าวหน้าอีก เดิน ๓
ชั่วโมง ยืน ๒๐ นาที นั่ง ๓ ชั่วโมง เร่งกันอยู่อย่างนั้น
ทัง้ วันทัง้ คืน จิตก็สงบบ่อยๆ แต่กไ็ ด้แค่ขณิกสมาธิเท่านัน
้
ไม่ก้าวหน้าไปไหน จวนจะออกพรรษาแล้ว ยังอีกราว
๑๐ วัน ก็เลยไปศึกษาหลวงปู่ขาว ท่านก็ว่า “อินทรีย์อ่อน
บารมีธรรมก็อ่อน มันก็ไม่ก้าวหน้า เอ้า ทีนี้ต้อง
ฝึกอย่างอุกฤษฏ์ เป็นปรมัตถบารมี คือนั่งคืนยันรุ่ง
อย่ากระดุกกระดิก อย่าพลิกไหว เอาให้ชนะทุกข์
เป็นการสร้างอินทรีย์ธรรมบารมีธรรมให้แก่ขึ้น”
เอ้า ตัง้ สัตย์พบ
ึ้ เลย เข้าทีน
่ งั่ ทีนม
ี้ น
ั ก็ปวดเกิดขึน
้ ที่
ขาทับขา ปวดทีก
่ ้น ความปวดมันเผาขึน
้ ทัว่ กายเหมือน
มันจะพังทิง้ นัน
่ แหละ ก็ทนทุกข์อยู่อย่างนัน
้ ไม่หวัน
่ ไหว
ความสงบก็ไม่เกิดขึน
้ ท�ำความเพียรคัว่ แห้งเอาเลยนะ
เอาตายว่า ชนะกันได้คืนยันรุ่ง พอแจ้งเป็นวันใหม่
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มันก็ไม่มอี ะไร จากนัน
้ ก็ลกุ ขึน
้ ยืนแล้วก็เดิน
เดินแล้วก็ยืน ยืนแล้วก็นั่งอีก เข้าที่พับ
จิตสงบพับ ขั้นขณิกสมาธิ สงบเฉียดๆ
เย็ น กาย เย็ น จิ ต ไม่น านก็ ดั บ ปั๊บ
ดับไปเลย พอจิตดับปั๊บ สมาธิดับ ทีนี้
จิ ต กั บ กายรวมมรรคสามั ค คี กั น แล้ว
จิตก็วางพุทโธ จิตก็วางกาย วางเวทนา
วางขันธ์ รวมสู่ภวังคภพอันแน่นแฟ้น คือ
อุปจารสมาธิ ลงไปนัน
้ เร็วหรือช้า สติกบ
ั
จิ ต นั้ น ติ ด ตามกั น ทั น อยู ่ ลงไปถึ ง ฐาน
ขัน
้ นัน
้ แล้ว ทีนก
ี้ พ
็ ด
ู ขึน
้ มาว่า “นัตถิ สันติ
ปะรัง สุขัง” ความสุขอื่นเสมอด้วยจิต
สงบไม่มี นี่เป็นผลรายได้จากการเจริญ
สมถกรรมฐาน เดิน ยืน นั่ง แต่แล้วก็พูด
ขึ้นมาอีกว่า “อย่าติดสุข ความสุขนั้น
เป็นเครือ
่ งปิดทุกข์ ไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็น
ธรรม ไม่เห็นตน”
เมื่ อ มาถึ ง ขั้ น นี้ หลวงปู ่ข าวก็ ว ่า
“ให้พจิ ารณาสัจจะของจริงทัง้ ๔ คือ ชาติ
ความเกิดเป็นทุกข์ ชรา ความแก่เป็นทุกข์
พยาธิ ความปวดไข้เป็นทุกข์ มรณะ
ความตายเป็นทุกข์ ทุกข์จนตาย นีแ
่ หละ
เป็นเครื่องแก้ติดสุขในสมาธิ”
จิตก็เลยขึงขังตึงตังขึน
้ โอ้ แม่นจริงๆ
เราจะมานั่ ง ซบเซาเหงาอยู ่ติ ด สุ ข ใน
สมาธิก็ไม่มีความส�ำคัญมั่นหมายอะไร

ก็ เ ลยเร่ง พิ จ ารณาเกิ ด ทุ ก ข์ แก่ทุ ก ข์
เจ็ บ ทุ ก ข์ ตายทุ ก ข์ อนุ โ ลม ปฏิ โ ลม
เดินหน้า ถอยหลัง อยู่อย่างนั้นจนถึง
สภาพตาย เรามาอยู่กับของตาย ตาย
แล้วก็เปื่อยเน่าไม่มีอะไร เหลือแต่ร่าง
กระดูก ก�ำหนดเอาไฟเผา พึ้บ ไม่ได้
เพราะอิ น ทรี ย ์อ ่อ น บารมี ธ รรมอ่อ น
ก็เพ่งต่อไป เพ่งนานเข้าๆ ก็เลยสาบสูญ
เป็นระยะ ร่างกระดูกนั้นหมดเข้าๆ ผล
สุดท้ายก็หมดสาบสูญ ว่างพึบ
้ ไม่มอ
ี ะไร
ที นี้ จิ ต ก็ เ ห็ น ว่า เรามาอยู ่กั บ ของ
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ของแก่
เจ็บ ตาย สาบสูญ เปื่อยเน่า ไม่มีอะไร
หมดเพียงแค่นั้น จิตก็เลยยึดดาบเพชร
คือ สติปัญญา ถอนอาสวะ คือ สังโยชน์
๓ สังโยชน์ ๕ สังโยชน์ ๑๐ ก็แล้วแต่
จะถอนได้ทำ� ลายได้ตามบุญพาวาสนาส่ง
เมือ
่ ถอนขาดจากใจแล้ว จิตนัน
้ เปลีย
่ น
จากสภาพเดิม สภาพทีม
่ ด
ื มนอนธการ
ไม่รู ้เ ท่า สั ง ขาร ให้เ กิ ด รู ป นามตาม
ยถากรรมท� ำ ไว้ใ ห้ผ ลมาเป็น จิ ต ที่ มี
สภาพมัน
่ คง ถาวร เบิกบานส�ำราญใจ
นั่ น แหละจิ ต ก็ เ ลยตั้ ง มั่ น เชื่ อ มั่ น ใน
คุณแก้วทั้ง ๓ ประการ คือ พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ และเชื่อมั่นใน
กรรมดี กรรมชั่ว ไม่หวั่นไหว
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พอออกพรรษาแล้วรู้สึกว่าใจนั้นมันเปลี่ยนจาก
สภาพเดิ ม มาเป็น สภาพที่ มั่ น คงถาวรในการเจริ ญ
สมถ-วิ ป ัส สนาธรรมตามค� ำ สอนของพระพุ ท ธเจ้า
ไม่ละลด ก็ได้รับผล คือความสงบสุข เยือกเย็น สบาย
เป็นอาหารของใจ เป็นของดีเลิศประเสริฐแท้ เป็นนิสย
ั
เป็นปัจจัย มั่นคงแล้วไม่หวั่นไหว ทุกวันคืน ยืน เดิน
นั่ง ท�ำอยู่อย่างนั้นตลอดไตรมาส ๓ เดือน ถึง ๕ ปีนะ
ไม่ใช่ท�ำครั้งเดียว ท�ำถึง ๕ ปี ปีที่ ๕ ท�ำถึง ๗ เดือน
จึงพัก ท�ำไมไม่ตาย ไม่ตายดอก ผู้ท�ำความเพียรเป็น
คนไม่ตาย ผู้ไม่ทำ� ความเพียรเป็นคนตาย ตายจากมรรค
จากผลอันวิเศษ เกิดมีแล้วก็ไม่ท�ำความเพียร ก็ไม่ได้
รับผลนั้นแล

เจ้าคุณมหาไขส�ำเร็จพระอรหันต์
ด้วยโอวาทจากหลวงปู่ขาว
เจ้าคุณมหาไข ติสฺสทตฺโต เป็นมหาเปรีย ญ ๖
ประโยค อยู่วัดมหาชัย อ�ำเภอหนองบัวล�ำภู (ปัจจุบัน
เป็นจังหวัด) แก่กว่าหลวงปู่หลุย หลวงปู่ขาว เรียน
จบแล้วได้เป็นเจ้าคุณก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรและส�ำคัญว่า
จบเพียงแค่นั้นในการเจริญธรรม
กาลต่อมา สมัยนั้นมีผีใหญ่ตัวหนึ่งอยู่วัดมหาชัย
มั น ก็ ไ ปก� ำ คอก� ำ เอวจะฆ่า ทิ้ ง ผี มั น ก� ำ คอแน่น เข้า ๆ
จนจะตาย ถ้าไม่ไปภาวนามันจะเอาให้ตาย จึงยอมไป
ไปไหนเล่า คิดดูก่อน ตกลงใจว่าไปถ�้ำกลองเพล
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พอตื่นเช้าเตรียมของออกเดินทาง
ไปเลย ไม่บอกใคร ไปแล้วก็ไปมอบตัว
ให้หลวงปู่หลุย หลวงปู่ขาว สอนในด้าน
สมถวิปัสสนา เพราะรู้แต่ตำ� รา แต่การ
ปฏิ บั ติ นั้ น ท� ำ อย่า งไรไม่รู ้ หลวงปู ่ข าว
ก็เลยใช้ให้พาไปภาวนาที่ผาบิ้ง ไม่มีกุฏิ
มีก็หลังน้อยๆ ค้างอยู่บนก้อนหิน ไม่มี
ใครไปอยู่ ท่านว่าคืนนี้จะไม่นอน ท่านก็
เจริ ญ ในคื น นั้ น ท่า นเร่ง รั ด พั ฒ นาจน
จิ ต รวมใหญ่ ลงถึ ง ฐานอุ ป จารสมาธิ
อันแน่นแฟ้น เสร็จแล้วท่านก็เดินวิปัสสนา
ค้น คว้า ในกายนี้ จนกระทั่ ง ได้บ รรลุ
เอกพีชีภิกขุในคืนนั้น
ท่านบอกว่า “ผมเพิ่งได้บวชวันนี้
คืนนี้ในศาสนาพุทธ บวชเป็นพระถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในคืนนี้
เพราะจิตได้บรรลุธรรมตัดสังโยชน์ ๓
ขาดจากใจ แต่ก่อนโน้นบวชก็เป็นโมฆะ
ถึงได้เปรียญ ๖ ก็เป็นโมฆะ ๔๗ พรรษา
ก็ เ ป็น โมฆะ อะไรก็ เ ป็น โมฆะทั้ ง นั้ น
ไม่ได้อะไร เมือ
่ มาภาวนาปฏิบต
ั ค
ิ น
ื เดียว
เท่านั้น ตัดสังโยชน์ ๓ ขาดจากใจได้
บรรลุพระโสดาปัตติผล เอกพีชีภิกขุ
ท่า นบอกว่า รู ้ด ้ว ยตนเอง ปัจ จั ต ตั ง
เห็ น แจ้ง ท ่า น ก็ เ ล ย ป ฏิ ญ า ณ ต น
ถึ ง พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ์

ไม่ห วั่ น ไหวแล้ว ข้า พเจ้า เป็น คน
ไม่ตายแล้ว” ท่านว่าอย่างนั้น
ต่อ มาในฤดู แ ล้ง ปีนั้ น ท่า นก็ ป ่ว ย
หนั ก ขึ้ น เป็น โรคตั บ ไต เป็น มะเร็ ง
ไปหาหมอ เขาบอกไม่ไหวแล้ว จะสิน
้ ลม
โดยเร็ว ให้กลับบ้าน สั่งให้หลวงปู่ขาว
ลงไปเตรียมทางบอกทางให้
หลวงปู่ขาวก็ไปว่า “ตั้งใจดีๆ นะ
อารมณ์อดีต อนาคต ปล่อยวางให้หมด
เอาปัจจุบน
ั ธรรม พิจารณาทุกข์ทก
ุ ลม
หายใจเข้าออก เกิดก็ทก
ุ ข์ ตัง้ อยู่ดบ
ั ไป
ก็ทก
ุ ข์ มีแต่ทก
ุ ข์เท่านัน
้ ในโลกทัง้ สาม
นอกจากทุ กข์ไ ปแล้ว ไม่มี นั่ นแหละ
มีสติปัญญาก�ำกับจิตให้ร้ท
ู ก
ุ ข์อย่างนัน
้
มันจะได้เกิ ดความเบื่อหน่ายภพชาติ
สังขาร เมือ
่ จะสิน
้ ลมนัน
้ จิตมันจะรือ
้ ถอน
เครือ
่ งร้อยรัด อวิชชา ตัณหา สังโยชน์
ปัจ จั ย ให้ห มดเสี ย สิ้ น ในขณะนั้ น
พระอริยเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาล
โน้น ท่านก็ได้ส�ำเร็จอรหันต์ในขณะที่
เจ็บไข้ได้ป่วยก็มาก ได้ส�ำเร็จอรหันต์
ในระยะทีจ่ ะสิน
้ ลมหายใจก็นบ
ั ไม่ถ้วน”
หลวงปู่ขาวให้โอวาทบอกแนวทางแล้ว
ท่านก็กลับวัด คืนนัน
้ หลวงปู่ขาวไม่นอนนะ
ภาวนาเพ่งดู ช่วยอยู่
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ท่านก็ตงั้ ใจภาวนา เมือ
่ จะสิน
้ ลม ปัญญาเกิดขึน
้ เห็น
พร้อมว่า “เรามาอยู่กับกองทุกข์ ดับขันธ์ไปก็ทุกข์
ไปโลกหน้า ก็ ทุ ก ข์ มาแต่ก ่อ นก็ ทุ ก ข์” ท่า นก็ เ ลย
ปล่อยวางสังโยชน์ปัจจัย ๑๐ หมดสิ้นกิเลสในระยะนั้น
พอสิ้นกิเลสพึ้บ ก็รู้แจ้งว่าสิ้น พอดีก็สิ้นลม นั่นแหละ
ได้ส�ำเร็จอรหันต์ในคืนนั้น
หลวงปู่ขาวว่า “พวกปริยต
ั ิ โดยมากท�ำให้อน
ิ ทรีย์
อ่อ น บารมี ธ รรมอ่อ น ศึ ก ษาเล่า เรี ย นได้ส� ำ เร็ จ
เปรียญ ๙ ก็ดี แล้วก็ไม่ปฏิบัติ บุญพาวาสนาส่งให้
แล้วก็ไม่เอา ลาภกับยศ เจ้าฟ้าเจ้าคุณ และก็วิชา
ความรู้นั้นก็เปรียบเหมือนศิลาทับหญ้า หญ้านั้นก็
งอกเงยไม่ได้ มีแต่เหี่ยวแห้งเฉาตายเท่านั้น อันนี้
ฉันใด พวกเรียนปริยต
ั แ
ิ ต่ไม่ปฏิบต
ั ก
ิ ฉ
็ น
ั นัน
้ ” ท่านว่า
เป็นอย่างนั้นหมด

เจ้ายอดอกตัญญู
ผม (หลวงปู่จน
ั ทา) อยู่กบ
ั หลวงปู่ขาวนะ ไปปฏิบต
ั ิ
ท่า นตอนเช้า ท่า นบอกว่า “อั น นี้ แ หละ เจ้า ยอด
อกตัญญู” ท่านว่าอย่างนัน
้ ผมก็ยงั ไม่รู้ พูดแล้วพูดเล่า
ผมก็เลยถามว่า “ใคร หลวงปู่ ที่เป็นเจ้ายอด
อกตัญญู ผมหรือเปล่า”
หลวงปู่ขาวก็ว่า “อยากรู้ ไปภาวนาดู คนอืน
่ หรือ
เราก็ภาวนาไป”
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ผมก็ ตั้ ง ใจภาวนา อดนอน ผ่อ น
อาหาร ตลอดไตรมาส ๓ เดือน ปีที่จะรู้
นัน
้ เป็นที่ ๕ นะ ท�ำอยู่ ๕ เดือน เดือนแรก
ก็ยังไม่รู้ เดือน ๒ เดือน ๓ จึงรู้ ผู้รู้พูด
ขึ้ น มาเองนะ “โอ๋ เจ้า ยอดอกตั ญ ญู
ที่หลวงปู่ขาวพูดวันนั้นก็ได้แก่ กาย
นีแ
่ หละ เจ้ากายนีเ่ ป็นเจ้ายอดอกตัญญู
ไม่รู้บุญคุณของใครทั้งนั้น จะเป็นผู้ดี
มี ห น้า ทุ ก ข์จ นค่น แค้น แสนกั น ดาร
ทั่วหน้า จะถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดู
ปูเสื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งวันคืนแล้ว
ก็เป็นคนอกตัญญูอย่างนัน
้ ไม่มเี วทิตา
ธรรมตอบแทนแม้แต่นิดหนึ่ง มีแต่น�ำ
ของที่ชั่วช้าลามก เนื้อเหี่ยวหนังเป็น
เกลียวมาให้ ผมหงอก แก้มตอบ ฟันหัก
มาให้ ทุกอย่างน�ำแต่ของที่ไม่ดีมาให้
มากระแทกแดกดันให้เจ็บปวดร้าวไป
ทั่วกาย เจ็บแข้ง เจ็บขา เจ็บตา เจ็บหู
น�ำแต่ของไม่ดม
ี าให้ทำ� ลายอยู่เป็นนิจ
ถึงเราจะให้สุขอยู่ทั้งวันคืน แต่แล้ว
เขาก็ไม่ดีทั้งนั้น ไม่มีความปราณีหาย
โกรธยกโทษใครแม้แต่นด
ิ หนึง่ ทัง้ นัน
้ ”
นี่แ หละ จงรู้มายาสาไถย์ของเจ้า
ยอดอกตัญญู นักปราชญ์ท่านผู้รู้ คือ
หลวงปู ่ข าว ท่า นรู ้แ ล้ว ท่า นได้แ ล้ว
ท่านจึงมาพูดเป็นปัญหาสอนเราคือคนโง่

ปริศนาธรรม
ของหลวงปู่ขาว
ผม (หลวงปู ่จั น ทา) อยู ่กั บ ครู บ า
อาจารย์ คือหลวงปู่ขาว ท่านสอนอย่างไร
ก็ประพฤติอย่างนัน
้ ท่านว่าบาปก็บาปจริง
จงละ ท่านว่าบุญก็บุญจริง ก็ประพฤติ
ปฏิ บั ติ ท่า นสอนไม่ใ ห้ห ่ว งใยอาลั ย
ใ นชี วิ ต สั ง ขา ร อ ย ่า พึ ง ยึ ด ถื อ มา ก
เกิ นไปนะ จะเป็นเครื่องผูกมัดให้หลง
ในภพชาติสังขาร ยึดถือเพียงแต่ว่าเป็น
ปัจจัยเครื่องอาศัยชั่วคราว ร่างกายนี้
เป็นโรงงานใหญ่ เราคือใจเป็นเจ้าของ
ส� ำ หรั บ ที่ จ ะท� ำ งานหาผลรายได้ คื อ
บุญกุศล มรรคผล ธรรมอันวิเศษเกิดขึน
้
จากโรงงานใหญ่นี้ทั้งนั้น
๑. ใฝ่ร้อนจะนอนเย็น ใฝ่เย็นจะ
เข็ญร้อน ภายหลังจะดิน
้ ตาย ท่านสอน
บ่อยนะ ก็พิจารณาปัญหานี้ว่า
ใฝ่ร้อนจะนอนเย็น ให้รบ
ี ประพฤติ
ปฏิ บั ติ ท� ำ คุ ณ งามความดี อดนอน
ผ่อนอาหาร เผากิเลสให้เร่าร้อนทัง้ วันคืน
ไม่หวัน
่ ไหวต่อร้อนหนาวและหิวกระหาย
ทีนี้เมื่อจิตสงบลงไปได้ ขณิกะ ก็ดี
อุปจาระ ก็ดีนะ หรือเจ็บไข้ได้ป่วยอะไร
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ก็ดี ก็นอนเย็นสบาย หิวโหยกระหายก็ไม่มีก็นอนเย็น
สบายดี เมื่อความตายมาถึงก็นอนเย็น เย็นใจ แม้กาย
มันจะร้อนก็เรื่องของกาย แต่ใจนั้นมันเย็น ใจเย็นอยู่
กับพุทโธ ธัมโม สังโฆ อยู่กับคุณงามความดีที่ได้ท�ำไว้
นั่ น แหละ จึ ง เรี ย กว่า จิ ตฺ เ ต อสงฺ กิ ลิ ฏ ฺเ ฐ สุ ค ติ
ปาฏิกงฺขา เมื่อจิตฝึกฝนอบรมได้ดีแล้ว สุคติเป็นที่ไป
เบื้องหน้าโดยไม่ต้องสงสัย
ใฝ่เย็นจะเข็ญร้อน ภายหลังจะดิ้นตาย เป็นผู้
ประมาทอยู่นะ ประมาทไม่เร่งท�ำความเพียร ผัดวัน
ปันเวลาอยู่เสมอ ฉะนั้น เมื่อไฟร้อนมาถึงภายหลัง
จะดิ้นตาย คือว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงจะดิ้นตาย
หรือเหตุเภทร้ายเกิดขึ้นเผชิญหน้า มีเรื่องราวต่างๆ
เกิดขึ้น ก็จะดิ้นตาย ไม่มีสติปัญญาแก้ตนออกจากของ
ชั่วช้าลามกได้ นั่นแหละจะดิ้นตาย
ฟังธรรมะบทบาทนีแ้ ล้วก็พอใจ ตัง้ ใจท�ำความเพียร
อยู่เป็นนิจ นีเ่ ป็นธรรมะทีห
่ ลวงปู่ขาวท่านสอนอยู่เป็นนิจ
๒. รี บ พายเรื อ ตะวั น จะสาย ตลาดจะวาย
สายบัวจะเน่า
รีบพายเรือแม่ รีบพายเรือพ่อ ตะวันจะสาย ตลาด
จะวาย สายบัวจะเน่า รีบพายเรือ ท่านพูดเพียงแค่นั้น
ท่านก็ไม่แปลให้ฟัง ทีนี้ก็มาท�ำความเพียร เมื่อจิตรวม
ลงไปนั้นถึงอุปจารธรรมแล้ว ตั้งมั่น ก็ก�ำหนดถามผู้รู้
คือใจนั่นแหละ
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รีบพายเรือ ได้แก่อะไร ตะวันจะสาย
ได้แก่อะไร ตลาดจะวาย สายบัวจะเน่า
ได้แก่อะไร พระธรรมพูดขึ้นที่หัวใจว่า
รีบพายเรือ คือรีบเดินจงกรม เดินภาวนา
ยื น ภาวนา นั่ ง ภาวนา อดนอนผ่อ น
อาหาร พิ จ ารณาธาตุ ขั น ธ์น ้อ มลงสู ่
ไตรลั ก ษณ์เ ห็ น แจ้ง ประจั ก ษ์ทุ ก เมื่ อ
จิ ต จะรวมลงสู ่ภ วั ง คภพอั น แน่น แฟ้น
แล้วเห็นของจริง อะไรบ้างอยู่ในตลาดนี้
ร่างกายนีเ้ ปรียบเหมือนตลาด มีทก
ุ อย่าง
ทุกประการ รีบขายของ รีบรื้อถอนของ
ออกจากใจ คือกิเลส เมือ
่ เก็บเอาได้แล้ว
เป็นผู้ขายของขาด ถึงไม่หมดก็แปลว่า
ขาด นั่นแหละรีบพายเรือ
ตะวันจะสาย คือมันจะแก่ รีบท�ำ
คุณงามความดี ร่างกายนีม
้ น
ั จะแก่ ตลาด
จะวาย สายบัวจะเน่า ก็คอ
ื ตาย ร่างกาย
เปรี ย บเสมื อ นสายบั ว วาย คื อ ตาย
สายบั ว มั น ก็ เ น่า เปื่อ ยเน่า เท่า นั้ น
เมื่อถึงสภาพเปื่อยเน่าแล้วก็ไม่มีอะไร
เป็นของๆ เราแท้
นี่ แ หละปัญ หาธรรมะของจริ ง ที่
นักปราชญ์ท่านสอน คือหลวงปู่ขาว ผมจ�ำ
ได้แล้วก็เร่งท�ำความดีอย่างนั้นไม่ลดละ
ก็สบายนั่นแหละ

๓. บ้านใกล้ครั่ง ย้อมครั่งไม่แดง
นอนตะแคงผิงแดดไม่อุ่น สวดจุ้มกุ้ม
มืองุ่มไม่ถึง นี่ท่านก็พูดบ่อย
“แปลว่าอะไรหลวงปู่”
“ไปภาวนาแปลเอา แปลให้รู้แล้ว
มั น ขี้ เ กี ย จ ขี้ ค ร ้า น ท� ำ ค ว า ม เ พี ย ร
มันไม่สิ้นสงสัย”
ผมก็เร่งความเพียรอย่างนัน
้ อดนอน
ผ่อนอาหาร จิตรวมลงสู่ขณิกสมาธิได้
เย็นกาย เย็นจิต จิตลหุตา จิตเบา กาย
ลหุตา กายเบา อันนี้เป็นผลรายได้จาก
การเจริญความเพียร โอ๋ การเจริญธรรม
ผู้ประกอบให้ทก
ุ ข์เกิดขึน
้ นีจ่ ะเป็นผู้เห็น
ธรรมได้ ผู ้ใ ดท� ำ ความเพี ย รติ ด สุ ข
ไม่เห็นธรรมนะ ผู้ใดท�ำความเพียรเอา
ทุกข์เป็นอารมณ์ของสติ เป็นอารมณ์
ของใจ เผากิเลสให้ใจเร่าร้อนอย่างนั้น
จะเห็นความเป็นไปในธรรมทัง้ หลายนัน
้
ก็เลยก�ำหนดถามผู้รู้คือใจ
บ้านใกล้ครัง่ ย้อมครัง่ ไม่แดง ได้แก่
อะไร ได้แก่ เราเป็นชาวพุทธถือศาสนา
พุ ท ธ แต่ไ ม่ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามพุ ท ธ
ถือเฉยๆ แต่ไม่ยอมประพฤติปฏิบต
ั ต
ิ าม
ก็เลยไม่ร้ธู รรมเห็นธรรม ไม่เป็นไป จิตก็

369

ไม่ได้บรรลุธรรม ไม่ได้ดม
ื่ รสของความสงบ พระโสดาปัตติผล
พระสกิทาคามีผล พระอนาคามีผล พระอรหันต์ ไม่มีไม่
เกิดขึน
้ มีแต่กิเลสเผาใจให้เร่าร้อน อันนีเ้ รียกว่า ย้อมครัง่
ไม่แดง
นอนตะแคงผิงแดดไม่อุ่น นี่ได้แก่ ผู้ขี้เกียจขี้คร้าน
สะสมคุณงามความดีใส่ตนไว้ ไม่เจริญธรรม เมือ
่ ความเจ็บไข้
ได้ป่วยมาถึง ความตายมาถึงแล้ว หาความสุขอะไรไม่มี
มีแต่ความเร่าร้อนเกิดขึน
้ เผากายเผาจิตให้เร่าร้อนทัง้ วันคืน
ได้ชอ
ื่ ว่า นอนตะแคงผิงแดดไม่อ่น
ุ จะนอนผิงแดดมันก็ไม่อ่น
ุ
มี ข ้า วของเงิ น ทองมากมายก่า ยกองจุ เ มฆ มั น ก็ ไ ม่ม า
ช่ว ยเหลื อ ให้อ บอุ ่น ได้ มี แ ต่เ ร่า ร้อ น กระวนกระวาย
หิวกระหายอย่างนั้น
สวดจุ้มกุ้มมืองุ่มไม่ถึง ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
ทางฝ่ายโลก เขาได้เป็นนายร้อย นายพัน นายพล ข้าหลวง
นายอ�ำเภอ ตลอดจนนายกรัฐมนตรี ผู้น�ำของชาติ ประมุข
ของชาติ เขาได้กัน เราก็ไม่ได้ เพราะบุญน้อยวาสนาน้อย
พลอยร�ำคาญ เล่าเรียนแล้วก็ไม่ได้ ทางฝ่ายธรรม เขาได้
เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณ ตลอดจนสังฆราช ประมุขของศาสนา
อยากได้แล้วก็ไม่ได้ ทีนท
ี้ างฝ่ายธรรมเข้าไปอีก พระโสดาปัตติผล พระสกิทาคามีผล พระอนาคามีผล พระอรหัตตผล
ก็ไม่ได้ไม่ถึง นั่นเพราะเหตุใด เพราะความขี้เกียจขี้คร้าน
ไม่สะสมบุญกุศลใส่ตนไว้ ไม่รีบเร่งบ�ำเพ็ญอินทรีย์ธรรม
ให้แก่ ไม่บำ� เพ็ญบารมีธรรมให้เกิดมีขน
ึ้ ในตน เป็นผู้ตด
ิ สุข
ลืมตน ประมาท ท่องเที่ยวเกิดดับภพน้อยภพใหญ่ โอ๊ย
เขาผู้หมัน
่ ขยันนัน
้ เขาได้กน
ั สนัน
่ หวัน
่ ไหว เราก็ไม่ได้ เพราะ
เราเป็นคนขี้เกียจขี้คร้าน ขี้เซาเหงานอน ครูบาอาจารย์
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ท่านแนะน�ำพร�ำ่ สอนอย่างไรก็ไม่ยอมท�ำ
ท�ำได้แต่ความชั่ว นั่นแหละ ความชั่ว
ท� ำ ได้แ ต่ค วามดี ท� ำ ไม่ไ ด้ ผลสุ ด ท้า ย
ก็อับอายขายหน้า เอาแต่ความชั่วอวด
เขาทั้งนั้น ไม่ดี

ปฏิปทาทีไ่ ด้จากหลวงปูข่ าว
การขอขมาวันเข้าพรรษา
วั น เข้า พรรษาอย่า งวั น นี้ แ หละ
ให้พากันขอขมาโทษซึง่ กันและกัน แล้วก็
ต่า งองค์ก็ ต ่า งอโหสิ ใ ห้ซึ่ ง กั น และกั น
ไม่ให้โทษไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมเพื่อ
ว่าการเจริญสมณธรรมนั้นจะน�ำมาซึ่ง
ความเจริญ ไม่ขัดข้อง อันนี้ข้อส�ำคัญ
ฉะนั้ น ผมเองอยู ่กั บ หลวงปู ่ข าว
หลายปี ทีนห
ี้ ลวงปู่ขาวพาให้ทำ� วัตรหมด
นั่นแหละ ท�ำไปตลอดจนสุดปลายแถว
เมื่อมาอยู่ที่นี่ (วัดป่าเขาน้อย) ผมกับ
หลวงปู่อ�่ำปรึกษากัน พระเณรมันหลาย
จะท� ำ อย่า งไร ก็ เ ห็ น พร้อ มกั น แล้ว ว่า
ท�ำวัตรตั้งแต่พระเถระผู้ใหญ่แล้วก็พอ
พระผู ้น ้อ ยก็ ใ ห้นึ ก ในใจเอาก็ ดี นึ ก ว่า
อโหสิซงึ่ กันและกัน ไม่จองเวรจองกรรม
ซึ่งกันและกันก็ได้

การไหว้พระสวดมนต์
ทีนี้ไหว้พระสวดมนต์ ท�ำวัตรเย็น
ทั้ ง พระใหม่แ ละเก่า ก็ ดี ให้เ ลิ ก เสี ย
ไม่ให้ท�ำอีกต่อไป มันจะไปกีดขวางกัน
นั่ น แ ห ล ะ เ ว ล า เ ย็ น ค น ห นึ่ ง อ ย า ก
เดินจงกรม อีกคนหนึ่งก็มาชัดชวนไป
ไหว้พ ระท� ำ วั ต ร มั น ก็ ไ ม่เ รี ย บร้อ ย
มันขัดข้อง
ฉะนั้น ผมเองอยู่กับหลวงปู่ขาวนะ
เริม
่ แรกไม่มไี หว้พระสวดมนต์ ผมก็ถาม
คืนไปว่า “หลวงปู่มน
ั่ ท�ำอย่างไร” ท่านก็
บอกว่า “ท�ำวัตรเช้า ท�ำวัตรเย็น ท�ำเอา
ใครเอามัน ต่างคนก็ต่างตั้งใจมาบวช
แล้วมาสะสมบุญ นัน
่ แหละ ท�ำเอาเลย
เช้า เย็น อยากได้มากก็ทำ� มาก อยาก
ได้น ้อ ยก็ ท� ำ น้อ ย” นี่ ห ลวงปู ่มั่ น สอน
หลวงปู ่ข าว ผมอยู ่กั บ หลวงปู ่ข าวก็
ไม่มีการท�ำวัตรเช้า วัตรเย็น นั่นแหละ
ท�ำเอาใครเอามัน นี่ข้อส�ำคัญ

รักษาสมบัตข
ิ องพระพุทธเจ้า
และครูบาอาจารย์
เมื่ อ ฉั น เช้า เสร็ จ แล้ว ผมปฏิ บั ติ
หลวงปู่ขาวนะ ผมฉันเร็วนะ ฉันไม่มาก
พอเสร็ จ แล้ว รี บ ล้า งบาตรของตั ว เอง
เสร็ จ แล้ว เช็ ด ให้เ รี ย บร้อ ย เก็ บ ไว้ที่
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เหมาะสม แล้วก็รบ
ี ไปรอปฏิบต
ั ห
ิ ลวงปู่ขาว ต�ำหมาก หรือ
ล้างบาตรล้างกระโถนให้ทุกอย่าง ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ
ท�ำอยู่อย่างนั้นนะทั้งวันคืน นี่แหละการท�ำความเพียร
ทีนห
ี้ ลวงปู่ขาวอยู่ถำ�้ กลองเพล ฉันเช้าแล้วฝึกสอนผมนะ
พาไปท�ำความเพียร ไปทีผ
่ าบิง้ ทีแ่ จ้งๆ นะ ไปแล้ว ท่านเอา
ผ้าอาบน�ำ้ คลุมหัวเท่านั้นแหละ พาเดินจงกรมแข่งแดดนะ
ผมเห็นท่านท�ำ ผมก็ท�ำด้วย นี่แปลว่าท่านสอน ผมว่า
“ขอโอกาสหลวงปู่ เดินจงกรมแข่งแดดมันไม่ร้อนหรือ”
“โอ๊ย มันจะร้อนอย่างไร ถือร้อนถือหนาวมันได้หรือ
อัพโภกาสิกังคะ เดินจงกรมอยู่ที่แจ้งๆ หรืออยู่ที่แจ้งๆ
นั่นแหละ เราก็เจริญรักษาสมบัติของพระพุทธเจ้าและ
ครูบาอาจารย์ท่านผู้ดีทั้งหลายไว้ ท่านท�ำอย่างนี้”
หลวงปู ่มั่ น ไปอยู ่บ างแห่ง ไม่มี ร ่ม ไม้ ท่า นก็ เ อา
ผ้าอาบน�ำ้ คลุมหัวเดินที่แจ้งๆ นั่นแหละ ท่านก็ทำ� ท่านจึง
ได้เป็นพระดี นีข
่ ้อส�ำคัญ ผมเองก็ทำ� กันอยู่อย่างนัน
้ ไม่ยด
ึ
สถานที่ เมื่อเราตั้งใจท�ำคุณงามความดี อยู่สถานที่ใดก็ดี
ทั้งนั้น
ตั้งใจในไตรมาส ๓ เดือน เอาให้ได้นะ มรรคผล ๔ ขั้น
ไม่ไ ด้ขั้ น ใหญ่ก็ ไ ด้ขั้ น ต้น ดี ม าก สั ต ตั ก ขั ต ตุ ป ะระมะ
(พระโสดาปัต ติ ผ ลขั้ น ต้น ) ก็ ดี ม ากถ้า จิ ต ได้บ รรลุ ขั้ น นี้
ต้องได้นะ ถ้าบุญพาวาสนาส่ง ถ้าไม่ได้เพราะอินทรีย์อ่อน
บารมีธรรมอ่อน ก็เร่งความเพียรต่อไปอีก ปีนี้ ปีหน้า
วันนี้ วันหน้า เดือนนี้ เดือนหน้า ต่อไปเป็นนิจ
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ที นี้ เ มื่ อ อิ น ทรี ย ์แ ก่ขึ้ น บารมี ธ รรมก็ แ ก่ขึ้ น จะได้
ในขณะท�ำความเพี ย รอยู ่นะ พิ จารณาเห็ นทุ ก ข์เ ท่า นั้ น
ทุกลมหายใจเข้าออก จิตสงบลงไปพักเดียวเห็นแจ้งชัด
จิตจะได้บรรลุนย
ิ โตธรรม ขัน
้ ต้นขัน
้ แรก ถ้าไม่ได้ในขณะนัน
้
แสดงว่าอินทรีย์อ่อน บารมีธรรมอ่อน ก็จะไปได้เมือ
่ เจ็บไข้
ได้ป่วย พิจารณาเห็นทุกข์ จิตก็เบือ
่ หน่าย วางความก�ำหนัด
วางอุปาทาน ได้บรรลุในขณะนั้น ถ้าไม่ได้ นั่นแสดงว่า
อินทรีย์อ่อน บารมีธรรมก็อ่อนอยู่ ก็ทำ� ต่อไปอีก เมือ
่ มันจะ
ตายนะ โอ๊ ตายจริงๆ หนอ พิจารณาคืนหลังก็มาเพียงแค่นี้
ไปหน้ามันก็ตาย สังขารที่เป็นที่พึ่งอาศัยมันก็ตายหนอ
เราหมดทีพ
่ งึ่ แล้วจะไปไหนเล่า โอ๊ ไม่ร้ท
ู งั้ นัน
้ นีเ่ ห็นทุกข์ใน
ธาตุขันธ์เท่านั้น จิตสงบพับ ปล่อยวางอุปาทานเลย จิตจะ
ได้บรรลุนิยโตธรรมขั้นต้น นั่นแหละใน ๓ กาล นี่ข้อส�ำคัญ
หลวงปู่ขาวท่านสอน
ถ้าไม่ได้ในขณะนัน
้ เพราะอินทรีย์อ่อน บารมีธรรมก็อ่อน
ก็จะเป็นนิสย
ั เป็นปัจจัยต่อไปวันหน้า ชาติหน้า ภพหน้าอีก
เมื่อเราสะสมอินทรีย์ธรรมบารมีธรรมนี้ไว้แล้ว ภพหน้า
ชาติหน้าจะได้เร็วเหมือนแสงฟ้าแลบ
พระพุ ท ธเจ้า และพระอริ ย เจ้า ทั้ ง หลายในครั้ ง
พุ ท ธกาล หญิ ง ชายนั้ น ท่า นได้บ รรลุ โ ดยเร็ ว พลั น
ดาษดืน
่ เต็มศาสนาเพราะท่านสะสมคุณงามความดีนน
ั้
มาหลายภพหลายชาติ ท่านจึงได้บรรลุมรรคผลธรรม
วิเศษอันเลิศ ตั้งแต่พระโสดาบันขั้นต้นขึ้นไปเป็นขั้นๆ
นี่ข้อส�ำคัญ
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ครูนำ� ใจ

วัตรนอกสู่วัตรใน

ผมเองไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะ
วิชาความรู้ เขียนอ่านไม่เป็น ปริยัติของ
ผมไม่มี มีแต่ปฏิบัติเท่านั้นแหละ ผมก็
ตั้งใจปฏิบัติล้วนๆ มาเสมอ ไม่เลิกละ
ลงมือท�ำมาตั้งแต่ปี ๒๔๙๓ ปฏิบัติมา
บางปีก็ ไ ด้อ าจารย์ดี บ ้า ง บางปีก็ ไ ม่ดี
จนน�้ำตาไหลนะ ธรรมยุตนี่ บางปีก็พอ
ปานกลาง ต่อมาสุดท้ายจึงได้พบพระ
ที่ ดี คื อ หลวงปู ่ข าว อนาลโย และ
หลวงปู่บัว สิริปุณโณ จังหวัดอุดรธานี
พอได้พบก็ตั้งสัตย์อยู่กับท่านเลย
ดี อ ย ่า ง ไ ร แ ห ม ผ ม นึ ก ใ น ใ จ
ท่า นก็ รู ้ ผิ ด ถู ก ท่า นก็ รู ้ จริ ง หรื อ เท็ จ
ท่านก็รู้ ท่านเคร่งครัดธุดงควัตร ศีลวัตร
น่าอัศจรรย์ใจ ฉะนัน
้ ผมก็ปฏิบต
ั อิ ยู่กบ
ั ท่าน
ไม่ประมาท เจริญความเพียรอยู่เป็นนิจ
กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย นี่ข้อส�ำคัญ
ไม่ห่วงใยกับใครทั้งนั้น เสร็จกิจแล้วเข้า
ที่เลย ไม่ไปคุยกับใครทั้งนั้น
ถ้า ครู บ าอาจารย์ไ ม่รู ้ธ รรมเห็ น
ธรรม ไม่ควรทีจ่ ะศึกษา ผมก็ไม่ไปศึกษา
เสียเวลานะ ไปศึกษากับพระผู้ดีเลย
มันจึงได้ปัญญาความรู้ นี่ข้อส�ำคัญ

ก่อนทีเ่ ราจะไปบิณฑบาต เราจะต้อง
นุ่งห่มผ้าให้เป็นปริมณฑลนะ ถ้านุ่งเฟือย
หน้าเฟือยหลังปรับอาบัตท
ิ ก
ุ กฎนะ ระวัง
ให้ดี นุ ่ง ผ้า ให้นุ ่ง ห่า งจากหั ว เข่า ลงไป
คืบหนึ่งพอดีนะ ถ้านุ่งเขินขึ้นมากว่านั้น
ปรับอาบัติทุกกฏนะ เห็นชาวบ้านเขา
นุ่งกระโปรงเขินๆ ก็อย่าท�ำ อย่างนั้น
มันผิด พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้นะ
ทีนี้การนุ่งห่มจะออกไปบิณฑบาต
ถ้าฝนไม่ตกและทางนัน
้ ก็แห้ง ไม่เปียกแฉะ
ก็ต้องซ้อนสังฆาฏิด้วย ท�ำให้ถก
ู ต้องตาม
ระเบียบ แต่ถ้าฝนตกแล้วไม่ต้องซ้อน
เพราะทางเปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนตม
ทั้ ง หลาย ต่อ แต่นั้ น ลู ก ดุ ม ต้อ งใส่น ะ
ลูกดุมข้างล่างก็ต้องใส่ ถ้าไม่ใส่ปรับอาบัติ
ทุกกฎ ในพระวินัยปิฎกว่าอย่างนั้น
ทีนผี้ มเองก็อยู่กบ
ั หลวงปู่ขาว อนาลโย
๒๐ กว่า ปี ได้ศึ ก ษาแล้ว หลวงปู ่มั่ น
ภูริทัตตเถระ ท�ำอย่างนั้น ถ้าใครไปอยู่
ร่วมด้วยไม่ใส่ลูกดุมคอนะ ปรับอาบัติ
ทุกกฏ หลวงปู่มั่นดุด่าเลย ถ้าไม่เชื่อฟัง
ก็ไล่หนีเลย นั่นแหละท�ำให้มันถูก ถ้าท�ำ
ถูกแล้ว การเจริญสมณธรรมก็เป็นไปได้
ไม่เศร้าหมอง

375

เมือ
่ ออกจากวัดไปสู่ทางบิณฑบาตแล้ว อย่าเพิง่ คุยกันนะ
เดินไปด้วยความสงบเสงี่ยม ส�ำรวมระวังเพศสมณะไว้
ให้ดี เดินไปก็ไม่ช้าไม่เร็ว เอาพอดีๆ ผู้เดินก่อนมองผู้เดินหลัง
อย่าห่างไกลกันมาก ไม่งาม ไม่สมกับสมณสารูป ผิดวิสัย
เดินไปก็ไม่ให้คุยกันนะ ถ้าคุยกันหรือสูบบุหรี่ ปรับอาบัติ
ทุกกฎนะ ไม่งาม มันเสียผลรายได้ ไม่ใช่จะไปบิณฑบาต
ขอข้าวเขามากินเลีย้ งกิเลสให้มน
ั ใหญ่นะ คุยกันไป สูบบุหรีไ่ ป
ไปบิณฑบาตเยีย
่ งอย่างชาวบ้านผู้ไม่มค
ี วามส�ำรวมในเพศ
ศีลของตนนั้น ปรับอาบัติทุกกฎนะ
การไปบิณฑบาต เราก็ต้องภาวนาไปด้วย ก้าวขวา
พุทโธ ก้าวซ้าย ธัมโม ก้าวขวา สังโฆ อย่าให้เสียเวลา
ขาดผลรายได้ อันนี้แหละการฝึกจิต เราต้องฝึกอยู่
ทุกเวลานะ ไปบิณฑบาตก็ต้องฝึก อยู่กับวัดก็ต้องฝึก
จะฝึกเฉพาะตอนเดินจงกรมใช้ไม่ได้นะ มันไม่ทน
ั กับกิเลส
เป็นนักบวชมันต้องฝึกอย่างนัน
้ อบรมอยู่อย่างนัน
้ อย่าให้
กิเลสมันชักจูงจมูกไปในทางทีผ
่ ด
ิ ใช้ไม่ได้ อันนีข
้ ้อส�ำคัญนะ
ผมเองได้ท� ำ มาแล้ว กั บ หลวงปู ่ข าว อนาลโย
หลวงปู่บวั สิรป
ิ ณ
ุ โณ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ได้ทำ� กันมาแล้ว
และรู้สก
ึ ว่าเยือกเย็นดี ท�ำถูกต้องตามระเบียบแบบแผน
ของธุดงควัตรเรียบร้อย ต่อแต่นั้นจะเข้าสมาธิธรรม
้ ภาวนาไปๆ จิตก็
จิตก็สงบ หรือว่าขณะไปบิณฑบาตนัน
สงบเฉียดๆ นะ เพราะอ�ำนาจความทีเ่ คารพ ไม่ประมาท
ล่วงเกินนัน
้ น�ำมาซึ่งความสงบได้และเป็นบุญเป็นกุศล
บุญกุศลเมือ
่ เราสะสมให้พอแล้วนัน
้ สามารถบันดาลให้
จิตใจเข้าสู่ความสงบได้ เป็นสิรเิ ป็นมิง่ ขวัญของผู้เจริญ
ให้มแ
ี ล้ว และบันดาลให้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนัน
้ ได้
นั่นแหละข้อส�ำคัญ
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มีหนักมีเบาในธรรม
เมื่ อ เราจั ด อาหารใส่บ าตรและ
ให้พรเสร็จแล้วลงมือฉัน สมาทานเอา
มั่นคงแล้ว อาหารมาภายหลังนั้นห้าม
เอาเป็นเด็ดขาดนะ แต่แล้วให้มีปัญญา
หลวงปู ่ข าวสอนผมนะให้มี ป ัญ ญา
อย่างไร เช่น ทายก ทายิกา บ้านเขาอยู่ไกล
มาถึงสายแล้ว
“โอ๊ ครูบาอาจารย์นม
ิ นต์รอก่อนนะ
บ้านอยู่ไกล มาไม่ทัน”
“เออ มา เอามา อาหารมาแต่ไกล
อร่อยดีนะ” นัน
่ แหละให้มน
ั รู้จก
ั อย่าเพิง่
เดินสายเดียวไปตลอด ใช้ไม่ได้ เราก็
บอกให้ทายก ทายิกา อุบาสก อุบาสิกา
เอาถ้ว ยชามมาให้ ตั ก ใส่ถ ้ว ยชามนั้ น
ท� ำ ท่า เหมื อ นจะกิ น นั่ น แหละ แสดง
ความดีให้เขาดีอกดีใจ เขาก็เห็นว่าครูบา
อาจารย์นี่ ถึงมาแต่ไกล ไม่ทัน มาทัน
ระหว่างกลางทาง ท่านก็เมตตาอยู่นะ
รับอาหารเอาให้เขาก็ดีใจ ความดีใจนั้น
เป็นบุญ อันนี้ได้ชื่อว่าเราเป็นปราชญ์
ฉลาด ยึ ด มั่ น รั ก ษาศรั ท ธาไทยเอาไว้
ไม่ให้ขาดกัน ภายหลังเขาก็พลอยที่จะ
พยายามน�ำมาให้อีก นั่นแหละเราก็พูด
ปลอบโยนเขา

“โยมมาแต่ไกลดีแล้ว ตืน
่ ดึก ลุกเช้า
ไหว้พระเจ้า ภาวนานะ นึง่ ข้าวเป่าไฟ รีบ
ท�ำรีบเฮ็ดให้มน
ั เสร็จแต่เช้า แล้วก็มาแต่
เช้า นะ บุ ญ กรรมที่ เ รามุ ่ง นั้ น ก็ ไ ด้ม าก
ได้ม ากตามชอบพอใจนะ” นั่ น แหละ
เขาก็พอใจ ให้มันรู้กาลสมัย รู้จักบุคคล
ทีเ่ ราพึงจะประสบพบปะ เข้าไปแล้วการ
พู ด การกระท� ำของเรานั้ น เป็น อย่า งไร
นี่ข้อส�ำคัญนะ แต่ถ้าเราพูดว่า
“โอ๊ย อาตมาไม่เอาหรอก อาตมา
ถื อ ธุ ด งค์ข ้อ นี้ แ ล้ว สมาทานขาดแล้ว
อาหารมาภายหลังลงมือฉันแล้วไม่เอา”
นั่นแหละ ได้ชื่อว่าเราฆ่าตัวเองให้ตาย
ขาดจากลาภนะ ลาภเกิ ด ขึ้ น แล้ว ควร
จะรักษาให้เจริญขึ้นก็ไม่ได้ เรียกว่าพูด
อย่างฆ่าตัวเองนะ ฉะนั้น อย่าเพิ่งท�ำ
อย่างนั้น ให้มีปัญญารอบรู้ รู้รอบนะ
อั น นี้ ผ มก็ ผ ่า นมาหลายแล้ว เรื่ อ งนี้
พระบางองค์พู ด ว่า “โอ๊ย อาตมา
สมาทานธุ ด งค์แ ล้ว ไม่เ อาอาหารมา
ภายหลัง” ถ้าอย่างนั้นท่านไม่ต้องการ
ไม่ต้องเอามาแล้ว โยมก็เลยไม่มาอีก
เสี ย ด้ว ย พระผู ้ท� ำ อย่า งนั้ น ก็ เ ห็ น ว่า
ขาดปัญญา โง่เขลา ทุวิชาโน ปราภโว
ปัญญาทราม ขาดการสังคมกับพระผู้รู้
ทั้งหลายมาก่อนก็เป็นเหตุให้ลาภตกไป
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ใช้ไ ม่ไ ด้ เราจงเป็น ผู ้มี ป ัญ ญาดี สุ วิ ช าโน ภวั ง โหติ
ใคร่ครวญหาเหตุผลแล้วจึงพูด พูดให้ถก
ู ตามผู้ต้องการนัน
้
อย่าไปพูดตัดรอน ไม่ดี อันนี้แหละ รักษาลาภและศรัทธา
ในพุทธศาสนาไว้ก็จะเป็นผู้เจริญ

ท�ำจริงมีแต่ได้กับได้
สมัยผมอยู่กับหลวงปู่ขาว ไตรมาสสามเดือน ๕ ปีนะ
ผมตั้งใจขอศึกษากับหลวงปู่ขาว “หลวงปู่ท�ำความเพียร
อย่างไรมันจึงจะน�ำจิตเข้าสู่ความสงบได้เร็ว”
หลวงปู่ขาวก็ว่า ไปอยู่เชียงใหม่ ๑๔ ปีนะ ไม่นอน
ท่านว่าอย่างนัน
้ การทีจ
่ ะท�ำจิตให้เข้าสู่ความสงบได้ คือ
อดนอน ผ่อนอาหาร ไตรมาสสามเดือนก็ดี นอกพรรษา
ก็ท�ำอยู่อย่างนั้น หลวงปู่ขาวว่านะ นั่นแหละจะน�ำจิต
เข้าสู่ความสงบได้ ใครท�ำได้ดีมาก เมื่อเป็นเช่นนั้น
ผมก็ชอบใจ
สมัยนั้นร่างกายผมผอมนะ แข็งแรงดี โรคภัยไม่มี
ผมก็ ตั้ ง สั จ จาธิ ษ ฐานใจมั่ น ต่อ หน้า สงฆ์เ ลยที เ ดี ย ว
มีหลวงปู่ขาวเป็นประธาน แต่พรรษาแรก (ปี ๒๕๐๑)
หลวงปู่หลุยเป็นประธาน หลวงปู่ขาวรองลงมา นั่นแหละ
ก็เลยตัง้ ใจเอาธุดงควัตรข้อ เนสัชชิกงั คะ ไตรมาส ๓ เดือน
ไม่นอน วันคืนเดิน ยืน นั่ง ๓ อิริยาบถ เท่านั้นแหละ
แต่ก ารที่ จ ะอยู ่เ นสั ช ชิ ก นั้ น ต้อ งกิ น อาหารน้อ ยนะ
กินมากไม่ได้เพราะอาหารมันทับธาตุ เมื่ออาหารทับธาตุ
ก็เลยเป็นเหตุให้ถีนมิทธะ ความง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึ้น
เผากาย มันก็เผาจิตอีกด้วย มัวมืดง่วงซึมเหมือนกับหมู
นั่นแหละ มันกินร�ำอิ่มแล้วก็นอนเท่านั้นแล
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พอออกพรรษาแล้ว เดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม ภาคอีสานมันหมด
ฝนแล้วอากาศสบายดี ผมก็เอาทั้งแล้งทั้งฝนนะเรื่องธุดงค์ข้อเนสัชชิก ผมท�ำอยู่
อย่างนั้นถึงห้าปี จ�ำได้ ท�ำไปแล้วรู้สึกว่า ๗ วัน ๘ วัน เท่านั้นแหละจิตสงบได้ เมื่อจิต
สงบลงไปนัน
้ ความหิวโหยอาหารหรือหิวนอนของร่างกายนั้นก็ดีก็หายไปหมดสิ้น
เหลือแต่ผู้รู้กับสติ ทีนี้เมื่อจิตสงบนั้น ขณิกะ ก็ดี อุปจาระ ก็ดี รู้สึกว่ามีความร่าเริง
บันเทิง เป็นอาหารอันเยีย
่ ม โอ๋ แสนสุขแสนสบาย ศรัทธา วิรย
ิ ะ สติ สมาธิ ปัญญา
อินทรีย์ ๕ เกิดขึ้นพร้อมโดยเร็วพลัน ทุกอย่างพร้อมกันหมด เป็นก�ำลังใจ ก็เลยมี
ปัญญาเห็นชอบว่า การท�ำความเพียร อดนอน ผ่อนอาหาร นี่ดีมาก ถูกทางที่
จะเป็นเครื่องกลั่นกรองกิเลสเป็นเครื่องย่างกิเลสได้แท้ส�ำหรับผู้ท�ำได้ เมื่อจิต
สงบแล้ว โอ๋ เกิดความรู้หลายอย่างหลายประเภท เกิดขึ้นนานาชนิด ก็สามารถ
บันดาลจิตใจให้ฉลาดรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ผมท�ำอยู่อย่างนั้นถึง ๕ ปีนะ ปีที่ ๕ นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๑๕ ค�่ำ
ไปถึงเดือนมกราคม แรม ๘ ค�ำ่ จึงพัก เพราะมีเหตุเกิดขึน
้ ก็เลยหยุดพัก นัน
่ แหละ
ท�ำมาแล้วอย่างนัน
้ ก็ไม่เห็นตายนะ มีแต่ได้กบ
ั ได้ ได้อะไร ได้บญ
ุ ได้กศ
ุ ล ได้ตน
ได้คุณงามความดี ได้วิชาปัญญาความรู้ความฉลาดทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นแหละ
มีแต่เสียกับเสีย เสียอะไร เสียบาป เสียกิเลส เสียของไม่ดี เสียความโง่เขลา
เบาปัญญาทุกอย่าง

มีโอกาสแล้วรีบบ�ำเพ็ญ
หลวงปู่ขาวนะ ฉันเช้าแล้วเอาผ้าอาบน�้ำโพกหัวเดินจงกรมตากแดดนะเจ้า โอ๊
เดินจงกรมแข่งแดดนะ
“หลวงปู่ไม่ร้อนหรือ”
“อ้าว มันเป็นบ้าหรือพระนี่ ไม่ร้ห
ู รือพระพุทธเจ้าว่า อัพโภกาสิกงั คะ นีพ
่ ระพุทธเจ้า
ท�ำมาแล้วจึงได้ตรัสรู้ทุกอย่าง ทีนี้เราก็ต้องท�ำตามพระองค์เจ้า จะเลือกคัดจัดสรร
สถานทีไ่ ม่ได้นะ หน้าทีข
่ องเราจะต้องท�ำความเพียร ไม่ว่าร้อน หนาว หิว กระหาย
พระองค์เจ้าไม่ยึด ไม่เลือกกาลสมัย และสถานที่ทั้งนั้น ได้โอกาสแล้วท�ำเลย”
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นัน
่ แหละ หลวงปู่ขาวพาผมท�ำนะ เดินจงกรมแข่งแดด
ก็ เ อาผ้า อาบน�้ ำ โพกหั ว เสี ย หรื อ เรามี ร ่ม อยู ่ ฉั น เช้า
เอาบาตรขึ้นกุฏิแล้วกางร่มเดินจงกรมก็ได้เหมือนกันนะ
ไม่ผิ ด หรอก ท� ำ ได้ดี ทั้ ง นั้ น ดี ก ว่า เราไม่ท� ำ กางร่ม
เดินจงกรม มือขวาจับร่ม มือซ้ายก็เอาไว้ใต้พกผ้า ภาวนา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ไปอย่างนั้น อันนี้ข้อส�ำคัญ
เดินจงกรมนี่เป็นบุญมากนะ เดินจงกรม ยืนภาวนา
ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิ อดนอน ผ่อนอาหาร พิจารณา
ธาตุขันธ์น้อมลงสู่ไตรลักษณ์เสมอ นี่แหละเรียกว่า สมถ
กรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน แปลว่า ฐานะอันเอก ฐานะ
อันเลิศนะ วิปัสสธาตุจะแจ้งซึ่งภพชาติสังขาร เป็นทาง
ด�ำเนิน เป็นอาวุธอันทันสมัย จะน�ำจิตเข้าสู่ความสงบได้
ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ อันนั้นเป็นผล
เกิดขึน
้ จากการทีเ่ ราเจริญธรรม ไม่ผด
ั วันปันเวลานะ จะได้
ผลสมดั่งใจหมาย อันนี้ข้อส�ำคัญ
ฉะนั้น ทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว ตั้งแต่วันนี้ไปนะ
จงตัง้ ใจนะ จะเอาอย่างไรธุดงค์ ๑๓ ข้อนี้ พระองค์เจ้าทรง
บัญญัติไว้ ธุตังคะ เป็นเครื่องกลั่นกรองกิเลส เป็นเครื่อง
ย่างกิเลส เราจะเอาธุดงค์ข้อใดในไตรมาส ๓ เดือนนี้ก็จง
ตั้งใจเอาให้ได้นะ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่อไป เว้นไว้แต่
เจ็ บ ไข้ไ ด้ป ่ว ย อั น นั้ น ก็ ย กไว้ก ่อ น ถ้า สั ง ขารร่า งกาย
อ�ำนวยผลให้อยู่ก็ท�ำไปอย่างนั้น ไม่ห่วงใยอาลัยสังขาร
ตายเป็นตาย ต้องเอาอย่างนั้นนะ
หลวงปู่ขาวว่า ถ้าท�ำความเพียรไม่ได้กอ
็ ย่าหวังว่า
จะเป็นไป นัน
่ แหละ มักง่ายไม่พองาย ท่านว่าขีใ้ กล้ทาง
มันเหม็น มักง่ายไม่พองาย คือ ขีเ้ กียจขีค
้ ร้าน นัน
่ แหละ
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หายสงสัยในวาสนา
เมือ
่ หลวงปู่บญ
ุ มาอุปสมบทแล้ว ได้มาอยู่ศก
ึ ษาข้อ
ปฏิบต
ั ด
ิ ้านจิตภาวนากับท่านพระอาจารย์สงิ ห์ สหธมฺโม
ที่ วั ด ธาตุ ฝุ ่น จั ง หวั ด สกลนคร โดยฝึก ปฏิ บั ติ อ ย่า ง
เข้มข้น และช่วงเข้าพรรษาในตอนกลางคืนจะถือ ๓
อิริยาบถ เท่านั้น คือ ยืน เดิน และนั่ง จะไม่มีการนอน
ซึ่งหลวงปู่บุญมาท่านเพียรปฏิบัติได้ด้วยดีตลอดมา

หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม

วัดป่าสีห์พนมฯ
อ�ำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
(ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์)

แต่หลังจากออกพรรษาทีส
่ องแล้ว หลวงปู่บญ
ุ มา
เกิดจิตฟุ้งซ่านอยากจะสึก ท่านพระอาจารย์สงิ ห์ จึงให้
ท่านไปหาหลวงปู่ขาว อนาลโย ซึ่งขณะนั้นท่านพัก
ภาวนาอยู่ที่ถ�้ำค้อ เพื่อจะได้ช่วยแก้จิตที่มีปัญหานี้ได้
“พอรุ่งเช้าขึ้นมา โยมพ่อเข่งก็มาจังหันเช้า พอฉัน
บิ ณ ฑบาตเสร็ จ ล้า งบาตรเสร็ จ แล้ว เราก� ำ ลั ง นั่ ง
เช็ดบาตรอยู่ต่อหน้าหน้าท่านพระอาจารย์สิงห์ซึ่งท่าน
ก�ำลังล้างมือหลังจากเพิ่งฉันเสร็จ โยมพ่อก็เข้ามาถาม
ขึน
้ ใส่หน้าท่านพระอาจารย์เลยว่า “ได้ยน
ิ ข่าวว่าอยาก
จะลาสิกขาใช่ไหม” พอดีท่านพระอาจารย์ได้ยน
ิ ก็ร้อง
ขึน
้ ก่อนเลยว่า “จะสึกก็สก
ึ ตอนเข้ามาบวชเราก็ไม่ได้
ขอนิมนต์ให้ใครเข้ามาบวช” แล้วท่านก็พด
ู ต่ออีกว่า
“มิน่าละ วันหนึ่งเห็นมันมาเล่นตะเกียงเจ้าพายุอยู่
ในห้อง ก็ไม่ได้นก
ึ อะไร ก็เห็นมันเร่งท�ำความเพียรดีๆ
อยู่ในป่าช้านะ” ท่านพูดนะ ท่านคงจะได้อบ
ุ ายเกีย
่ วกับ
เราแล้วก่อนหน้านี้ แล้วโยมพ่อก็พูดขึ้นอีกว่า “ขอก่อน
ขอให้ไปเทีย
่ ววิเวกก่อน ถ้ามันอยู่ไม่ได้จริงๆ พอถึง
ฤดูทเี่ ขาท�ำนา จึงค่อยสึกออกมาก็ได้” ท่านพระอาจารย์
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ก็พูดส่งต่อเลยว่า “เออดี ถ้าอย่างนั้นก็ให้ไปพร้อม
กับพ่อออกดี แกจะเอาเสบียงไปส่งให้หลวงปู่ขาว
อนาลโย ที่ถ�้ำค้อวันพรุ่งนี้” มันเลยพอดีเข้ากันกับ
อุบายที่เราได้วางเอาไว้

ถ�้ำค้อ

หลั ง จากฉั น จั ง หั น และเสร็ จ ภารกิ จ ทุ ก อย่า ง
เรียบร้อยแล้ว เราก็เข้าไปกราบลาท่านพระอาจารย์
สิงห์ จากนัน
้ ก็เดินทางไปเจอพ่อออกดีทค
ี่ ำ� วัว เดินทาง
สองวันกว่าจะไปถึงภูค้อ จากนัน
้ ก็เข้าไปกราบนมัสการ
่ พอท่านให้นส
ิ ย
ั เสร็จแล้ว
หลวงปู่ขาว ไปขอนิสย
ั น�ำเพิน
ก็นงั่ รับฟังโอวาทจากท่าน เราก็ยงั ไม่ได้เล่าอะไรให้ท่าน
ฟังเพราะเพิ่งเดินทางมาถึง แต่หลวงปู่ขาวคงจะรู้แล้ว
เพิน
่ ก็ถามว่า “มันเป็นจัง่ ได๋ จัง่ อยากสึก” เว่าให้เพิน
่ ฟัง
ว่า “มันสงสัยวาสนา” พอเพิ่นเทศน์ เพิ่นบ่ได้เทศน์
ธรรมดาเด๊ ข้า มภู ข ้า มเขาไปอยู ่ก ลางโคกภู โ คก
เพิ่นฮ้องใส่ (พูดใส่อย่างดัง)
“ออก มันกะออกมาจากหม่องหั่น มันกะสิไป
เข้าหม่องหั่นมันอีกบ้อ”
นี่ พ อเรามานึ ก ถึ ง ตรงนี้ ขึ้ น มาเมื่ อ ใด มั น ก็ เ กิ ด
สลดสังเวชใจขึ้นมาทุกที ธรรมป่าครูบาอาจารย์มันมา
กระตุ้นหัวใจอย่างแรง ท�ำให้มก
ี ำ� ลังใจขึน
้ มาทันที นีล
่ ่ะ
ธรรมของครู บ าอาจารย์เ ปรี ย บเสมื อ นเป็น ยาวิ เ ศษ
รั ก ษาคนไข้ที่ ป ่ว ยเป็น โรคใจให้ห ายได้ทั น ที ทั น ใจ
จากนั้นท่านก็เทศนาให้โอวาท พอสมควรก็กราบลา
ท่านมาหาที่พัก
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“มันบ่มก
ี ฏ
ุ เิ ด๊ หลวงปู่เพิน
่ ก็อยู่ในถ�ำ้
ผูไ้ ปอยู ่ก ่อนก็ไ ปอยู่น�ำแงบน้อ ยๆ ก็มี
ถ�ำ้ น้อยๆ แล้วก็หลังดานโลด ช่วงนัน
้ เป็น
ฤดูหนาว ฝนไม่ตก ให้เณรเอาใบเป้ามา
ปูรองพื้น แล้วก็เอาผ้าอาบน�้ำปูทับอีกที
ท�ำเป็นทีน
่ อน เพราะอยู่บนภูมน
ั ไม่มเี สือ
่
ส่วนกลดแขวนกับเชือกที่ขึงไว้กับต้นไม้
เป็นครั้งแรกที่เราออกธุดงค์ ไม่เคยอยู่
บนภูเขาป่าแบบนี้ และยิ่งหลวงปู่ค�ำมี
(พระลู ก ชายหลวงปู ่ข าว บวชปีเ ดี ย ว
กับหลวงปู่บุญมาแต่ท่านอายุมากกว่า)
ท่า นพู ด ขู ่ว ่า “ระวั ง ให้ดี เ ด้อ เสื อ ก็ มี
ผี ก ่อ งก่อ ยก็ มี ให้ร ะวั ง ข้อ วั ต รปฏิ บั ติ
ให้ดีเด๊”
พอตกกลางคื น เสี ย งสั ต ว์ต ่า งๆ
พวกนก ชะมด หมู สารพัดอย่างวิง่ หากิน
มั น วิ่ ง เหยี ย บใบไม้เสี ย งควกๆ คากๆ
ตอนนั้ น บทสวดมนต์มี เ ท่า ไร เอาเก็ บ
มาสวดหมด กลัวตาย คนขี้ย่าน ก่อนจะ
นอนก็เตรียมพร้อมอยู่นะ แต่พอได้ยิน
เสียงก็อกๆ แก็กๆ ต้องได้ลุกขึ้นปุ๊บปั๊บ
ลุ ก ขึ้ น มานั่ ง ภาวนาแต่ว ่า เข้า ไปใน
มุ้งกลด มุ้งผ้าหนาคือจีวร เราอยู่ข้างใน
แต่เ ห็ น ข้า งนอกอยู ่ แต่ผู ้อ ยู ่ข ้า งนอก
เหลียวเข้าไปบ่เห็นดอก”

ดั ง นั้ น ส มั ย ก ่อ น พ ร ะ เ ณ ร ต ้อ ง
ระมัดระวัง จะไปท�ำผิดข้อวัตรไม่ได้ สิง่ ที่
มองไม่เห็นตัวนั้นมันเล่นงานเอาจริงๆ
ข้อวัตรก็คือศีลสังวรนั่นละ ถ้ามีศีลแล้ว
อุ่นใจ อยู่ทไี่ หนก็อ่น
ุ ใจ ไม่กลัวอะไรทัง้ นัน
้
ถึ ง กลั ว ก็ อ ยู ่ไ ด้เ พราะนึ ก ถึ ง ศี ล แต่ว ่า
คนกลัวมันดีกว่าคนไม่กลัว ท�ำไมจึงเป็น
อย่างนัน
้ ก็เพราะว่าคนทีก
่ ลัวมันจะได้หา
ทีพ
่ งึ่ ทางใจ กลัวมากๆ ก็บริกรรมพุทโธๆ
อั ด เข้า ไป พอจิ ต สงบลง ความกลั ว
มันก็หายไปเอง มันก็ดอ
ี ย่างนี้ ถ้าคนกลัว
มันก็ไม่ขเี้ กียจไหว้พระสวดมนต์ นอนอยู่
กลางป่ากลางเขา บทสวดมนต์ทเี่ ราท่องจ�ำ
มาได้มี กี่ สู ต รๆ ก็ เ ก็ บ มาสวดจนหมด
มันก็ดีอย่างนี้ นี่ละการที่เราได้ไปเที่ยว
วิเวกตามสถานที่ต่างๆ ได้ความวิเวก
สงัด ก็มส
ี ่วนช่วยในการเจริญสมณธรรม
ได้เป็นอย่างดี ที่ครูบาอาจารย์ท่านออก
ไปหาเที่ ย วธุ ด งคกรรมฐาน ท่า นก็ ไ ป
เที่ยวหาสถานที่มันน่ากลัวๆ อย่างนี้ล่ะ
เราไปช่วงนั้นมีพระและเณรอยู่กับ
ท่านประมาณ ๗ รูป สมัยก่อนแถวภูค้อ
ไม่มีหมู่บ้านเลย ไม่มีวัวไม่มีควาย คนก็
ไม่มี เงียบ ไม่มสี ถานทีอ่ อกไปรับบิณฑบาต
ท่านจึงต้องอาศัยอาหารจากแม่ชซ
ี งึ่ เป็น
หลานของท่านเป็นผู้ทำ� ถวายเท่านั้น
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ระหว่างที่พักอยู่ได้ช่วยกันกับหมู่เพื่อนหามน�้ำขึ้นไป
ใส่ตุ่มที่อยู่กลางลานหินดานไว้ให้หลวงปู่ได้สรง เราได้พัก
ศึกษาข้อวัตรปฏิบต
ั อ
ิ ยู่กบ
ั หลวงปู่ขาวเจ็ดวัน ใจเราอยากจะ
อยู่นานๆ กว่านี้ แต่กไ็ ม่ได้เพราะอาหารบิณฑบาตไม่พอฉัน
ครูบาโทน พระทีเ่ ข้ามาอยู่ก่อนจึงได้ชวนหมู่เพือ
่ นไปภาวนา
ที่อื่น โดยให้เหตุผลว่า ถ้าพวกเรายังอยู่กับครูบาอาจารย์
มันก็เหมือนกับเรามาขูดเนื้อเถือหนังท่าน เกรงว่ามันจะ
หนักครูบาอาจารย์ พอฟังเหตุผลอย่างนี้แล้ว จึงตกลงกัน
เข้าไปกราบลาหลวงปู่ขาวเพื่อจะออกไปหาที่วิเวกต่อไป
หลังจากนั้นมา หลวงปู่บุญมาได้มีโอกาสอยู่ศึกษา
ข้อปฏิบัติกับหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่ดงหม้อทอง และที่
วัดถ�ำ้ กลองเพลในกาลต่อมา
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ได้พบครูบาอาจารย์อันเป็นที่พึ่ง
หลวงปู ่ข าน อุ ป สมบทเป็น พระภิ ก ษุ ใ นปี พ.ศ.
๒๕๐๐ เมือ
่ ออกพรรษาในปีแรกแล้ว ท่านได้กราบเรียน
ปรึ ก ษากั บ หลวงพ่อ ชม เจ้า อาวาสวั ด ป่า โคกส� ำโรง
ที่ ท่า น จ� ำพรรษ าอ ยู ่ด ้ว ย ใ นเรื่ อ งก ารอ อ ก วิ เ ว ก
ซึ่งหลวงพ่อชมท่านก็ไม่ขัดข้อง
การไปธุดงค์ของหลวงปู่นั้น ท่านไปเพื่อแสวงหา
ความวิเวก แสวงหาการหลุดพ้น ท่านจึงไม่ย่อท้อต่อ
หลวงปู่ขาน ฐานวโร
วัดป่าบ้านเหล่า
สิ่งใด บางครั้งท่านก็พักวิเวกอยู่ตามถ�้ำตามผาตาม
กิ่งอ�ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สถานทีต
่ ่างๆ ทีป
่ ราศจากสิง่ รบกวน การบิณฑบาตก็แสน
(ข้อมูลจากหนังสือชีวประวัติและปฏิปทา
จะอัตคัด อดบ้าง อิม
่ บ้าง แต่การประกอบความเพียรนัน
้
ของหลวงปู่ขาน ฐานวโร)
หลวงปู่ท่านก็บำ� เพ็ญอย่างไม่ลดละ ไม่กงั วลกับสิง่ ใดๆ
จะมีก็แต่การภาวนา บางครั้งเกิ ดติดขัดในสิ่งต่างๆ
อันจะเป็นไป ท่านก็ยังไม่มีครูบาอาจารย์ที่พอจะชี้น�ำ
หลวงปู่ขาน ฐานวโร มรณภาพ
แนวทางนัน
้ ได้เลย ท่านจึงปรารถนาทีจ่ ะแสวงหาครูบา
ด้วยโรคไตวายเรื้อรัง เมื่อวันที่
อาจารย์มาเป็นที่พึ่ง
๓๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พอใกล้จะเข้าพรรษาที่สอง หลวงปู่จึงตัดสินใจ
เดินทางมุ่งหน้าไปยังวัดถ�้ำกลองเพล อันเป็นส�ำนัก
ปฏิบต
ั ธิ รรมของหลวงปู่ขาว อนาลโย ด้วยความต้องการ
ที่จะรับฟังโอวาทธรรมจากท่าน
ภายในวัดถ�้ำกลองเพลแห่งนี้เป็นสถานที่สงบสงัด
มีเนือ
้ ทีก
่ ว้างใหญ่ เหมาะแก่การบ�ำเพ็ญภาวนาอย่างยิง่
ในสมัยนัน
้ ทีแ่ ห่งนีย
้ งั มีสต
ั ว์ป่านานาพันธุ์ชก
ุ ชุมมากมาย
เมือ
่ หลวงปู่ขานเดินทางมาถึง ท่านจึงเข้าไปกราบคารวะ
ฝากตัวอยู่ศึกษาและจ�ำพรรษาร่วมกับหลวงปู่ขาวที่
ถ�ำ้ กลองเพล
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หลวงปู่ขาวได้เมตตาให้อบ
ุ ายธรรม
แก่หลวงปู่ขานมากมายจนท่านมีความ
ปลาบปลื้ ม ใจอย่า งยิ่ ง อั น เป็น ก� ำ ลั ง ใจ
ในการปฏิบัติ การบ�ำเพ็ญภาวนาของ
หลวงปู่ที่ถ�้ำกลองเพลนี้ ท่านเร่งความ
เพี ย รอย่า งหนั ก ทั้ ง อดอาหารและ
อดนอน ท� ำ ความเพี ย รภาวนาอย่า ง
สม�่ำเสมอ ไม่ลดละทั้งกลางวันกลางคืน

มีสติอยู่ด้วยอิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน
นั่ง และนอน ติดขัดสิ่งใดก็เข้าไปขอรับ
อุบายธรรมต่างๆ จากหลวงปู่ขาว นับว่า
ได้รับความอิ่มเอมใจอย่างมาก
วั น หนึ่ ง หลวงปู ่ข าวได้ก ล่า วแก่
หลวงปู่ขานว่า “วันนีเ้ ป็นวันพระ ไม่ต้อง
จ� ำ วั ด หลั บ นอน” เมื่ อ หลวงปู ่ไ ด้ฟ ัง
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ดังนัน
้ แล้ว ท่านก็ปฏิบต
ั ต
ิ ามทีห
่ ลวงปู่ขาวบอกทุกประการ
วันนั้นหลังจากการท�ำวัตรสวดมนต์เสร็จ หลวงปู่ขาวได้
เทศน์อบรมพระภิกษุสามเณรภายในถ�้ำกลองเพลนานถึง
๒ ชั่วโมง เมื่อท่านเทศน์จบลง พระภิกษุสามเณรต่างก็
แยกย้ายกันไปยังทีพ
่ ก
ั ของตน ส่วนหลวงปู่ขานยังคงปฏิบต
ั ิ
ตามที่หลวงปู่บ อกคือไม่ให้นอน ให้ท�ำความเพีย รด้วย
เนสัชชิก คือถือกิริยา ๓ คือ ยืน เดิน และนั่ง ไม่ยอมให้
หลังแตะพืน
้ เป็นอันขาด ในคืนดังกล่าวหลวงปู่ขานนัง่ สมาธิ
ตลอดทั้งคืนจนถึง ๖ โมงเช้า ในระหว่างที่ท่านนั่งภาวนา
ไม่ว ่า อากาศจะร้อ น ยุ ง จะเยอะแค่ไ หน ท่า นก็ ใ ช้ขั น ติ
คือความอดทนต่อสู้จนผ่านพ้นไปได้โดยไม่ยอมให้หลัง
แตะพืน
้ เลย เหตุการณ์ครัง้ นัน
้ ถือเป็นการทดสอบความอดทน
ความเพียร อีกนัยก็คือข้อสอบโจทย์ส�ำคัญที่หลวงปู่ขาว
น�ำมาทดสอบท่านได้เป็นอย่างดี
ในด้า นข้อ วั ต ร หลวงปู ่ข านปฏิ บั ติ อ ย่า งสม�่ ำ เสมอ
มิได้ขาดในกิ จวัตรใดๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นการปัดกวาด
ท�ำความสะอาดลานวัด ศาลา กุฏิ และห้องน�้ำ สมัยนั้น
ที่ถ�้ำกลองเพลยังไม่สะดวกสบายอย่างเช่นปัจจุบัน ไม่มี
ไฟฟ้า ไม่มีเครื่องปั๊มน�้ำ ดังนั้นเวลาจะใช้น�้ำในการท�ำ
กิจวัตรต่างๆ จึงต้องไปตักน�ำ้ จากล�ำธารมาใส่ตุ่ม ใส่อ่าง
ล้า งบาตร ใส่ห ้อ งน�้ ำ และตามกุ ฏิ ข องครู บ าอาจารย์
หลวงปู่ปฏิบัติเช่นนี้มิได้เว้น
ในระหว่างพรรษาที่ ๓ นี้ หลวงปู่ขานได้พากเพียร
พยายามท่องพระปาฏิโมกข์ หรือการสวดแจงพระธรรม
วินัยทั้ง ๒๒๗ ข้อ เป็นภาษาบาลี ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญอันเป็น
เครือ
่ งอยู่ของภิกษุสงฆ์ทงั้ หลาย แต่การจะสวดพระปาฏิโมกข์
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ให้ส� ำ เร็ จ ให้จ� ำ ขึ้ น ใจนั้ น ยากแสนยาก
พระบางรูปบางท่านที่มีบุญดีความจ�ำดี
ใช้เวลาเพียง ๓ เดือน ก็จ�ำขึ้นใจ บางรูป
ก็ ๓ ปี หน�ำซ�้ำบางรูปปาเข้าไป ๘ ปี
ก็ยังสวดไม่ส�ำเร็จ ส่วนหลวงปู่ขานนั้น
ท่านใช้เวลาท่องจ�ำพระปาฏิโมกข์ด้วย
ความเพี ย รเพี ย ง ๕๓ วั น ก็ ส� ำ เร็ จ
จ�ำขึน
้ ใจ ท่านได้กล่าวว่าเหตุทท
ี่ ่านมุ่งมัน
่
จะท่อ งจ� ำ พระปาฏิ โ มกข์ใ ห้ส� ำ เร็ จ ให้
จงได้นั้น เพราะมีอยู่วันหนึ่งหลวงปู่ขาว
ไ ด ้ก ล ่า ว ถ า ม แ ก ่ภิ ก ษุ ทั้ ง ห ล า ย ใ น
ถ�ำ้ กลองเพลว่า “มีผ้ใู ดสวดพระปาฏิโมกข์
ได้บ ้า ง” แต่มิ ไ ด้มี พ ระรู ป ใดเลยที่ จ ะ
ตอบท่านว่าตนสวดได้ แต่นน
ั้ หลวงปู่ขาว
จึงต�ำหนิว่าไม่มีความสามารถ
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ห ล ว ง ปู ่อ ยู ่
จ� ำ พ ร ร ษ า กั บ ห ล ว ง ปู ่ข า ว ที่ ถ�้ ำ
กลองเพลนั้ น ท่า นได้ป ฏิ บั ติ ภ าวนา
อย่างเข้มข้นและอุกฤษฏ์ยิ่งนัก ทั้งอด
นอนผ่อนอาหาร บางครั้งก็ถือเนสัชชิก
ท่านมุ่งมั่นท�ำความเพียร ไม่ยอมให้วัน
เวลาผ่า นไปโดยเปล่า ประโยชน์ ท่า น
ปฏิบต
ั อ
ิ ย่างสันโดษ ไม่ละคนด้วยหมู่คณะ
หลบหลี ก ปลี ก เร้น หาสถานที่ ภ าวนา
ตามถ�ำ้ ตามผา ตามโขดหิน ผลาญหินบ้าง
โคนไม้บ้าง

ในครัง้ แรกหลวงปู่ขานได้จำ� พรรษา
อยู่ร่วมกับหลวงปู่ขาวที่ถ�้ำกลองเพลนี้
สองพรรษา ในครั้ ง ที่ ส องได้มี โ อกาส
กลั บ มาจ� ำ พรรษาที่ ถ�้ ำ กลองเพลกั บ
หลวงปู่ขาวอีกครัง้ ในพรรษาที่ ๘ และ ๙
(พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๘) การกลับมาอยู่
ที่ ถ�้ ำ กลองเพลในครั้ ง นี้ ท่า นได้ตั้ ง ใจ
ปฏิ บั ติ อ าจริ ย วั ต รถวายพ่อ แม่ค รู บ า
อาจารย์อย่างเต็มก�ำลัง แม้ท่านจะมีธรรม
อั น ประเสริ ฐ ประดิ ษ ฐานอยู ่ใ นใจแล้ว
ก็ตาม ท่านก็มไิ ด้ละทิง้ การปฏิบต
ั บ
ิ ำ� เพ็ญ
ภาวนาตลอดทัง้ ในและนอกพรรษา ยังคง
ปฏิบต
ั เิ ฉกเช่นทีท
่ ่านเคยปฏิบต
ั ม
ิ า สถานที่
หลวงปู ่เ ลื อ กใช้เ ป็น ที่ ภ าวนาภายใน
อาณาเขตวั ด ถ�้ ำ กลองเพลนั้ น ก็ คื อ
ถ�้ำผาบิ้ง ท่านพ�ำนักอยู่ในถ�้ำนั้นเพียง
ล�ำพัง
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ความเมตตาของครูบาอาจารย์
อาตมาออกบวชเป็นพระได้อยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์
เอาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไว้บนเกศเกศา
มาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๑ ซึ่งพ้นจากการเป็นทหาร
เกณฑ์มาแล้ว ๒ ปี เมื่ออายุ ๒๕ ปีเต็ม เขาว่าอะไรนะ
อายุย่างเข้าเบญจเพส ว่าตามเขา พอบวชมาปีที่ ๑
ก็จ�ำพรรษาอยู่ที่บ้าน

พระครูญาณวราจาร
(หลวงปู่วิไลย์ เขมิโย)

วัดถ�้ำพญาช้างเผือก
อ�ำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
(ข้อมูลจาก facebook
กฎแห่งกรรม ธรรมจัดสรร)

พอออกพรรษาคิ ด อยากจะออกแสวงหาครู บ า
อาจารย์ ก็ คิ ด ด� ำ ริ ใ นใจว่า ครู บ าอาจารย์ที่ ป ฏิ บั ติ ดี
ปฏิบต
ั ชิ อบกว่าครูบาอาจารย์ทอ
ี่ ยู่ปัจจุบน
ั จะมีไหมหนอ
ในคืนหนึง่ ก็เลยฝัน ฝันว่าเราเป็นพระได้ไปเทีย
่ วๆ ไปๆ
เดินทางไปทางทิศเหนือ เขาเรียกทิศอุดร เดินไปๆ
ไปเจอวัดๆ หนึ่ง ในบริเวณวัดมองเข้าไปเห็นเป็นธาตุ
ที่เขาใส่กระดูกอยู่ตามก� ำแพงวัด เราเดินเข้าประตู
ทางทิศเหนือ ไปเจอกุฏิหลังหนึ่งดูเป็นเชิงกุฏิคอนกรีต
ไม่ยกพื้น พอเข้าไปในกุฏิ มองเห็นตาผ้าขาวนั่งอยู่
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เห็นแสงสว่างพุ่งขึน
้ ข้างบน
เหมื อ นเราส่อ งไฟฉายขึ้ น ข้า งบนสว่า งเป็น ช่อ ขึ้ น
ตาผ้าขาว เราเรียกว่าพ่อขาว พ่อขาวก็บอกว่าเสีย
่ งทาย
ดูวาสนา แต่เราไม่ร้วู ่าวาสนาของใคร ทีเ่ รามองเห็นนัน
้
สว่างไสวดี พอเสร็จแล้วพ่อขาวก็บอกว่าจะเสีย
่ งดูวาสนา
ให้เ รา แต่ป รากฏว่า แสงสว่า งเหมื อ นกั น แต่ไ ม่ม าก
เหมือนอันก่อน แล้วก็รู้สึกตัวตื่นนอนขึ้น
พออยู่ต่อมาก็เดินทางขึ้นไปทางจังหวัดอุดรธานี
นั้นแหละ เดินทางไปเรื่อยๆ ออกจากบ้านบัวใหญ่
ไปพักเมืองพล บ้านแฮด บ้านไผ่ ถึงอุดรธานีประมาณ
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เดือนอ้าย เดือนธันวา ปี ๒๕๐๑ ไปถึงวัดถ�ำ้ กลองเพล
แต่ก่อนขึ้นกับจังหวัดอุดรธานี เดี๋ยวนี้แยกเป็นจังหวัด
หนองบัวล�ำภู ซึ่งหลวงปู่ขาว อนาลโย อยู่ที่นั้น ซึ่งท่าน
ก็เพิง่ มาอยู่ใหม่ในปีนน
ั้ เอง พุทธศักราช ๒๕๐๑ อาตมา
ก็บวชในปีนน
ั้ เอง ตอนนัน
้ อายุหลวงปู่ขาวประมาณ ๖๐
กว่าๆ ไปถึงวัดถ�ำ้ กลองเพลในหน้าหนาว ชาวนาเก็บข้าว
เสร็จใหม่ๆ ให้ท่านผู้อ่านคิดถึงค�ำฝันกับตอนมาถึง
วัดถ�ำ้ กลองเพลดูจะเป็นยังไง
พออาตมามาถึ ง วั ด ถ�้ ำ กลองเพลแล้ว ก็ เ ข้า
มอบตั ว กราบไหว้ห ลวงปู ่ข าวด้ว ยความเคารพ
ได้มอบกายถวายชีวิตในหลวงปู่เป็นลูกศิษย์ลูกหา
เป็นลูก เป็นเต้า ของหลวงปู ่ ฝึกหั ด ข้อ วั ต รปฏิ บั ติ
อุปัฏฐากด้วยหมู่ด้วยคณะเป็นเวลาหลายปี วิสัย
หลวงปู่ชอบสงบมาก ตอนเราเข้าไปอยู่ใหม่ๆ เวลา
นั่ ง ฉั น เป็น แถว ท่า นนั่ ง อยู ่ เวลาเราจะถามหรื อ
พูดกัน ต้องกระซิบเบาๆ ไม่ให้มเี สียง ต้องมีสติระวัง
ตัวอยู่ทุกเมื่อ เวลาเราท�ำผิด ท่านจะ "ฮื้อ" ค�ำเดียว
เท่านั้นแหละเหมือนเตือนเราให้มีสติ
เราเคารพท่านมาก เรารักท่านมาก เราถือเหมือน
พ่อของเราจริงๆ ท่านให้ความเมตตา ให้ความสงสาร
ให้ทก
ุ สิง่ ทุกอย่างในความรู้ในธรรมค�ำสัง่ สอน จนท่าน
พูดว่า "ถ้ามรรคผลทีเ่ ราท�ำมาเอาให้ได้ เราก็จะเอา
ให้เจ้าทุกคนแหละ" เราถือท่านเสมือนพ่อ เราสงสัย
ดูอะไรในธรรมข้อไหนลึกตืน
้ อย่างไร ท่านยินดีตอบ
ยินดีแนะน�ำตลอด ให้ความรู้ ให้ความเห็น ให้อบ
ุ าย
ให้การแก้ไข จิตใจของเราคิดอย่างไรปรุงแต่งอย่างไร

394

เราน�ำไปเล่าให้ท่านฟัง เราไม่ต้องอายขายหน้ามันเลย มันคิดเข้าบ้านเรือ
่ งของ
กิเลสตัณหา ท่านก็ช่วยแก้ไข ต้องท�ำแบบนัน
้ ต้องคิดแบบนัน
้ ต้องปฏิบต
ั แ
ิ บบนัน
้
เราไม่ต้องอาย บางทีเรายกปัญหาขึน
้ มาพูดแต่พด
ู ไม่ให้มน
ั ถูก เรียกว่าพูดเป็น
อุบาย เหมือนเราต้องการไข่มดแดง เราเอาไม้ไปแหย่ๆ เท่านัน
้ แหละ ไข่มดแดง
ก็จะร่วงหล่นลงมาให้เราได้กน
้ ก็เหมือนกัน บางทีเราหวังจะแกล้งถาม
ิ เลย ฉันนัน
ท่านให้ติด ท่านก็ไม่ติด ถามท่านหมดมรรคผลสวรรค์นิพพาน หลวงปู่ขาวเป็น
คนโบราณ หนังสือไม่ได้เรียน ท่านเขียนหนังสือไม่ได้ แต่อ่านออกท่องอ่านสวด
ได้หมด เราสู้ท่านไม่ได้ทุกอย่างเลย เรายอมท่านอย่างราบคาบเลย
อาตมาอยู่กับหลวงปู่ตั้งแต่ปี ๒๕๐๑ ถึงปี ๒๕๑๒ อาตมาจึงออกจาก
ท่านไป เป็นเวลาที่อยู่กับท่าน ๑๑ ปี ค�ำพูดที่ท่านพูดเป็นค�ำดุ (ด่า) (อีตาอันนี้)
มีค�ำเท่านี้ที่ว่าเรา ค�ำอื่นไม่มี ท่านมีธรรมคือเมตตามาก จึงรู้สึกเย็นอยู่ตลอด
เวลา บางครัง้ ไปวิเวก จิตใจเดือดร้อน พอกลับมาหันหน้าเข้าหาวัดถ�ำ้ กลองเพล
เท่านั้น รู้สึกจิตใจเย็นวาบเลย ที่อยู่กับท่าน ได้ยินได้ฟัง ได้รู้จักครูบาอาจารย์
หมู่พวกคณะมากมาย ทัง้ ท่านมรณภาพไปแล้วก็มาก ทีย
่ งั มีชวี ต
ิ อยู่กม
็ าก ก็เป็น
อานิสงส์อยู่อย่างหนึ่ง ดีกว่าที่เราไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์เลย”
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ถวายตัวเป็นศิษย์
หลวงปู่ขาว อนาลโย

พระครูสันติวรญาณ
(หลวงปู่อำ�่ ธมฺมกาโม)

วัดสันติวรญาณ
อ�ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
(ข้อมูลจากหนังสือหลวงปู่อ�่ำ ธมฺมกาโม
(พระครูสันติวรญาณ)

หลวงปู่อ�่ำ ธมฺมกาโม มรณภาพ
ด้ว ยอาการติ ด เชื้ อ ในกระแส
โลหิต เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยบุญบารมีของหลวงปู่อำ�่ ท�ำให้ท่านได้มโี อกาส
มาเป็นศิษย์พระอรหันต์ทม
ี่ ช
ี อ
ื่ เสียงมากอีกรูปหนึง่ คือ
หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ�ำ้ กลองเพล หลวงปู่ขาว
เป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต บรรลุธรรมในรุ่นแรก
หลวงปู่ขาวเป็นพระอาจารย์ที่ใจดี มีเมตตาสูงมาก
ทั้งต่อพระเณรและญาติโยมเท่าเทียมกันทุกคน
ครัง้ แรกหลวงปู่อำ�่ ตัง้ ใจจะมาภาวนากับหลวงปู่ขาว
สัก ๗ คืน พอมาอยู่วด
ั ถ�ำ้ กลองเพลเข้าจริง ท่านภาวนา
เป็นสมาธิดี สมาธิที่เคยเสื่อมก็กลับคืนมาด้วยอ�ำนาจ
บารมีของพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่อ�่ำเลยได้อยู่ศก
ึ ษา
ธรรมกั บ หลวงปู ่ข าวต่อ มา เวลาผ่า นไปนาน ๓ ปี
เหมือนเพิ่งมาอยู่ได้ ๓ เดือน
หลวงปู ่ข าวท่า นบอกว่า เอาจริ ง อย่า งเดี ย ว
ท� ำ ให้ม าก วิ ธี รั ก ษาสมาธิ ไ ม่ใ ห้เ สื่ อ ม ให้ค บกั บ
กัลยาณมิตร คือมิตรทีด
่ ี มีศล
ี มีธรรม อย่าอยู่คนเดียว
๓ ปี เราเป็นสงฆ์สาวก เราไม่ใช่พระปัจเจก ต้องอยู่
รวมหมู่คณะครูบาอาจารย์ อย่าอยู่ล�ำพังคนเดียว
ไม่ต้องไปคบสมาคมผู้มช
ี อ
ื่ เสียง ให้คบกัลยาณมิตร
มิตรที่ดีมีศีลธรรม
หลวงปู่อ�่ำได้ปฏิบัติตามค�ำสอนของหลวงปู่ขาว
ตัง้ แต่นน
ั้ มา จิตของหลวงปู่ไม่เคยเสือ
่ มอีกเลย ท่านได้
ตั้ ง สั จ จอธิ ษ ฐานอยู ่ป ฏิ บั ติ ธ รรมกั บ หลวงปู ่ข าวนาน
ถึง ๖ ปี จนหลวงปู่ขาวมรณภาพ
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สมั ย อยู ่กั บ หลวงปู ่ข าว ในช่ว งวั น เข้า พรรษา
พระภิ ก ษุ ทุ ก รู ป จะมากราบหลวงปู ่ข าวพร้อ มตั้ ง
อธิ ษ ฐานจิ ต ให้มี สั จ จะในการปฏิ บั ติ ธ รรม และต้อ ง
ปฏิบัติให้เข้มข้นกว่าช่วงนอกพรรษา พระทุกรูปจะตั้ง
สัจจะต่อหน้าหลวงปู่ขาวว่าจะเดินจงกรมนานเท่าไร
นั่งภาวนานานกี่ชั่วโมงในวันหนึ่ง ส�ำหรับหลวงปู่อ�่ำ
ท่านตั้งสัจจะว่าจะเดินจงกรม ๑ ชั่วโมง นั่งภาวนา ๑
ชั่วโมง หลวงปู่ขาวให้นั่ง ๒ ชั่วโมง เมื่อท่านนั่งวันละ
๒ ชัว่ โมง หลวงปู่ขาวให้นงั่ ๓ ชัว่ โมง เมือ
่ ท่านนัง่ วันละ
๓ ชั่วโมง หลวงปู่ขาวก็ให้นั่ง ๔ ชั่วโมง หลวงปู่อ�่ำ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมอมา ท่านเดินจงกรมวันละ
๑ ชั่วโมง จากเขื่อนถึงกุฏิ เป็นเวลา ๑ ชั่วโมงพอดี
นั่งภาวนาตั้งแต่ ๒ ทุ่ม จนถึง ๖ ทุ่ม ท่านปฏิบัติภาวนา
อย่างเข้มข้น จริงจัง ขยันหมั่นเพียร จนเป็นที่ยอมรับ
ของหลวงปู่ขาว
หลวงปู่ขาวเป็นพระอรหันต์ ท่านจะเปิด ท่านรู้
วาระจิต ท่านนั่งภาวนาเก่งมาก นั่งตลอดทั้งคืน
จนถึ ง สว่า ง หลวงปู ่ข าวสอนให้ภ าวนาทุ ก เวลา
ทุกลมหายใจ ภาวนาไปจนวันตาย
เช่น

หลวงปู่อ�่ำเล่าว่าหลวงปู่ขาวรู้วาระจิตหลายเรื่อง

เรื่องงูเหลือม ครั้งหนึ่งขณะหลวงปู่อ�่ำอยู่บนกุฏิ
ในวัดถ�ำ้ กลองเพล เป็นช่วงฤดูฝน เดือน ๖ เห็นงูเหลือม
ตัวหนึ่งตัวโตมาก ล�ำตัวยาว ๒ วา มันเลื้อยผ่านกุฏิ
ท่านไป เป็นช่วงมันออกมาหากบหาเขียดเป็นอาหาร
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ท่านเห็นงูเหลือมตัวใหญ่มาก ตั้งใจจะ
ไปเล่าถวายให้หลวงปู่ขาวฟัง พอท่าน
ก้าวขึน
้ กุฏิ หลวงปู่ขาวพูดออกมาก่อนว่า
“เมื่อกี้เห็นงูใหญ่หรือ” ท่านก็เลยเงียบ
ไม่ได้เล่าเรื่องงูใหญ่ให้หลวงปู่ขาวฟัง
อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งสามเณรเดิ น
จงกรมแข่งกับหลวงปู่ขาว มีสามเณรหนุ่ม
รูปหนึ่งคิดในใจว่าจะเดินจงกรมแข่งกับ
หลวงปู่ขาว เพราะเห็นว่าหลวงปู่ขาว
ชราภาพแล้ว อายุขณะนัน
้ ประมาณร่วม
๙๐ ปี คงเดินจงกรมได้ไม่นาน ตนเอง
เป็นหนุ่มแข็งแรงกว่าจะเดินให้นานกว่า
หลวงปู ่ข าว เมื่ อ เดิ น จงกรมไปหลาย
ชั่วโมง สามเณรเดินจนหมดแรงจึงต้อง
ออกจากทางจงกรม ยอมแพ้หลวงปู่ขาว
ขึ้นกุฏิก่อน เช้าวันรุ่งขึ้นหลวงปู่ขาวพูด
บนศาลาว่า “เมื่อคืนมีผู้เดินจงกรมแข่ง
กับหลวงปู่ แต่หลวงปู่ไม่ยอมแพ้หรอก”

ก�ำลังไกวเปลให้ลูกนอนอยู่ข้างทางเดิน
จงกรมนั้น เสียงดังเตาะแตะๆ”
ต่อ มาหลวงปู ่แ ผ่เ มตตาให้เ ด็ ก
เหล่านั้นได้ไปเกิดเป็นคนหมด บ้างก็ได้
ไปเกิดเป็นเด็กอยู่หน้าวัดถ�้ำกลองเพล
นั่นเอง
ห ล ว ง ปู ่ไ ด ้อ ยู ่ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม กั บ
หลวงปู่ขาวเป็นเวลา ๖ พรรษา จนถึงปี
พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่ เป็นวาระสุดท้าย หลังจาก
หลวงปู่ขาวมรณภาพ หลวงปู่ได้มีส่วน
ร่วมเป็นหัวหน้าหมู่ในการจัดงานสวด
อภิ ธ รรมให้แ ก่ห ลวงปู ่ข าวตลอดงาน
เมื่ อ เสร็ จ งานพระราชทานเพลิ ง ศพ
เรี ย บร้อ ยแล้ว หลวงปู ่ไ ด้อ อกจาก
วัดถ�้ำกลองเพล ติดตามหลวงปู่จันทา
ถาวโร มาอยู ่วั ด ป่า เขาน้อ ย จั ง หวั ด
พิจิตร ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘

อีกเรือ
่ งหนึง่ เรือ
่ งเห็นผีแม่ลก
ู อ่อน
ข้างทางเดินจงกรม
หลวงปู่ขาวถามหลวงปู่ว่า “เห็นผี
แม่ลูกอ่อนข้างทางเดินจงกรมไหม”
หลวงปู่ว่า “ว่าง ไม่เห็นครับ”
หลวงปู ่ข าวว่า “มี ผี แ ม่ลู ก อ่อ น
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ภาพจารึก
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หลวงปู่ขาวท่านเล่าให้ฟัง ท่านบอกว่าโหล่งขอด
อ.พร้าว ท่านไปส�ำเร็จอยู่ที่นั่น
ท่านเดินออกไป ท่านไปอาบน�ำ้ ท่านว่าอย่างนัน
้ นะ
ไปเห็นข้าวเขาก�ำลังสุก เขียวก็มี ก�ำลังพอท�ำข้าวเม่านี้
ก็มี อ่อนอยู่ก็มี ท่านก็ดู นี่ละธรรมะจะไต่ไปตามนั้น
ข้าวมีหลายประเภท คนที่มีบารมีแก่กล้าแล้วก็เหมือน
ข้าวสุก ไม่เป็นอืน
่ จะสุกโดยถ่ายเดียว ผู้ทบ
ี่ ารมีลดลงมา
ก็เป็นอย่างนีๆ
้ ท่านไล่ลงไปนะ ข้าวประเภทลดกันลงมา
ก็บารมีอยู่ในขัน
้ นีๆ
้ ท่านไล่ไปจนกระทัง่ ลงถึงรากถึงโคน
ทีม
่ น
ั เป็นดอกเป็นผลไปแล้วก็เป็น ทีอ่ ยู่กบ
ั ต้นมีแต่ใบเฉยๆ
มันคอยจะตายอยู่กับต้นก็มีใช่ไหมล่ะ ในต้นข้าวต้น
นั้นแหละ ที่เป็นดอกเป็นผลไปแล้วก็มี ที่รองกันลงมา
ก็มี ที่ฝังอยู่กับโคนของมันก็มีคอยแต่จะตาย
ท่านพิจารณาไป จิตของเรามันเริม
่ แรกมาตัง้ แต่ต้นๆ
ขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อได้รับการบ�ำรุงเสมอก็เป็นอย่างนี้ๆ
ท่านพิจารณา อาบน�้ำก็มีแต่อันนี้เป็นอารมณ์ ท่านว่า
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อย่างนั้นนะ อาบน�ำ้ เสร็จ มันไม่เสร็จ
ท่า นว่า เข้า ห้อ งไปที่ นั่ ง ภาวนาเลย
เอาอั น นี้ เ ข้า มาเป็น สนามมวยเลย
ซั ด กั น เลยผึ ง ขึ้ น ในคื น วั น นั้ น อย่า ง
นั้ น แหละธรรมะอั ต โนมั ติ ท่า นเล่า
ให้ฟัง
จากเทศน์อบรมฆราวาส วัดป่าบ้านตาด
โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
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